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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/7116/2011-732
o uverejnení vzorov daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí

o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí
o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohami

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 535/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní,

žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných
žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a poučenia

na vyplnenie daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie
spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie
spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
uverejňuje vzory daňových priznaní, dodatoč-
ných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spot-
rebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej
dane z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú
prílohami vyhlášky Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. 535/2010 Z. z., ktorou sa usta-
novujú vzory daňových priznaní, dodatočných
daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotreb-
nej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a do-
datočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane
z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sú-
časne uverejňuje poučenie na vyplnenie daňo-
vých priznaní, dodatočných daňových priznaní,
žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny,
uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí
o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007
Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemné-
ho plynu a o zmene a doplnení zákona
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálne-
ho oleja v znení neskorších predpisov v znení ne-
skorších predpisov.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Poučenie
na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania,

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z elektriny a dodatočnej žiadosti o vrátenie
spotrebnej dane z elektriny podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani

z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Tlačivo vypĺňa a predkladá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorou je daňový dlžník alebo
žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z elektriny (ďalej len „daň“) v lehotách podľa príslušných ustano-
vení zákona.

Daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií tlačiva iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje nedopĺňa. Kolónky
a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo elektriny v megawatthodinách (ďalej len „MWh“) uvedie daňový subjekt vždy na tri de-
satinné miesta.

K prvej strane tlačiva

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktoré-
mu podáva daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo do-
datočnú žiadosť o vrátenie dane:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatoč-
ná žiadosť o vrátenie dane“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh da-
ňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane, ktorý podáva. Daňový subjekt označí na tlači-
ve len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v tlačive budú súvisieť s ozna-
čeným druhom daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Ak daňový subjekt podáva opravné daňové priznanie v súlade s § 39 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-
nančných orgánov v znení neskorších predpisov, uvedie pod textom „dodatočná žiadosť o vrá-
tenie dane“ text „opravné daňové priznanie“.
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3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac a rok, za ktoré sa daňové priznanie alebo do-
datočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná žiadosť o vrátenie
dane, alebo opravné daňové priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace naprí-
klad v tvare 01 alebo 12 a za roky napríklad v tvare 08 alebo 99.

4. V kolónke v časti „Registračné číslo pre spotrebnú daň“ a „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň
z elektriny (EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň a evi-
denčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, ktoré bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe
pridelené colným úradom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registrač-
né číslo pre spotrebnú daň alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, v časti „Evidenč-
né číslo pre spotrebnú daň z elektriny (EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné
číslo organizácie (IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spot-
rebnú daň alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, v časti „Evidenčné číslo pre spot-
rebnú daň z elektriny (EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné číslo.

Ak je daňový dlžník na colnom úrade registrovaný aj ako oprávnený spotrebiteľ elektriny, v ko-
lónke „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny (EČSPDEL/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvádza
vždy to evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny, ktoré mu bolo pridelené ako daňovému
dlžníkovi.

V časti „Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane“ uvedie obchodné meno, ak ide o právnickú
osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie podľa predtlače adresu sídla právnic-
kej osoby alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie, doda-
točné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane.

5. V kolónke „Identifikácia príslušnej platby“ uvedie variabilný symbol a špecifický symbol, ktorý
daňovému dlžníkovi určil colný úrad.

6. V kolónke „Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie
dane“ pri žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane uvedie číslo účtu
žiadateľa o vrátenie dane a kód banky, v ktorej je vedený tento účet.

7. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je ním fyzická
osoba, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt, ak je ním
právnická osoba. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na
základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s daňovým subjektom, prí-
padne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt, ak je ním právnická osoba. V po-
slednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania alebo dodatočného da-
ňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane
v tvare dd/mm/rr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky údaje sú správne
a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

8. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové
priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú žiadosť o vrátenie dane“ uvedie daňový subjekt
meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové pri-
znanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane. V kolónke
tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný
úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá vypracovala daňové priznanie ale-
bo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť
o vrátenie dane.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo
žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane daňovým subjektom, resp. je
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ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt kontaktné údaje už nemusí znova vypĺ-
ňať, pokiaľ ich už uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia.

9. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej
osoby“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové pri-
znanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná
žiadosť o vrátenie dane prijaté colným úradom a podpis zamestnanca colného úradu a odtla-
čok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kon-
troly a podobne.

K druhej strane tlačiva

Stranu 2 tlačiva vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 10 až 27. Strana 2
tlačiva má jednu sekciu, do ktorej sa uvádzajú údaje podľa predtlače.

10. V kolónke „EČSPDEL/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny alebo
identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre
spotrebnú daň z elektriny alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným číslom uvede-
ným na prvej strane.

11. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/MWh podľa § 6 zákona prislúchajúcu predmetu
dane uvedenému v riadku 1.

12. V riadku 3 uvedie celkové množstvo elektriny v MWh dodanej podľa § 12 ods. 3 písm. a) záko-
na vrátane množstva elektriny dodanej bez dane, ktoré uvádza v riadku 18.

Daňový subjekt, ktorý je elektroenergetickým podnikom a ktorému vznikla na daňovom území
daňová povinnosť spotrebou podľa § 9 ods.1 písm. b) zákona, toto množstvo elektriny uvádza
v riadku 20.

13. V riadkoch 4 až 13 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane
podľa § 7 ods. 1 písm. a) až j) zákona.

14. V riadku 14 uvedie celkové množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane
podľa § 7 ods. 1 zákona, a vypočíta sa ako súčet riadkov 4 až 13. Ak nie je možné z technic-
kých dôvodov uviesť množstvo elektriny v riadkoch 4 až 13, uvedie len celkové množstvo elektri-
ny v riadku 14, ktorá je oslobodená od dane podľa § 7 ods. 1 zákona.

15. V riadku 15 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane podľa
§ 7 ods. 2 zákona.

16. V riadku 16 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá je oslobodená od dane podľa
§ 40 ods. 2 zákona.

17. V riadku 17 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3 oslobodené od dane iné ako v riad-
koch 4 až 13, 15 a 16 len ak niektoré z ustanovení zákona (v obmedzenom časovom období)
umožní takéto oslobodenie od dane.

18. V riadku 18 uvedie množstvo elektriny v MWh z riadka 3, ktorá bola dodaná bez dane.

19. V riadku 19 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť dodaním pod-
ľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, a vypočíta sa ako rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov 14 až 18.

20. V riadku 20 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť spotrebou po-
dľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona.
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21. V riadku 21 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9
ods. 2 písm. a) zákona, pričom riadok 21 vypĺňa daňový dlžník uvedený v § 10 ods. 2 písm. c)
zákona, ktorý neoprávnene odobral elektrinu.

22. V riadku 22 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9
ods. 2 písm. b) zákona, pričom riadok 22 vypĺňa daňový subjekt, ktorý odobral elektrinu oslo-
bodenú od dane a ktorý ju spotreboval na iný účel, ako je uvedené v § 7 zákona.

23. V riadku 23 uvedie celkové množstvo elektriny v MWh, z ktorej vznikla daňová povinnosť pod-
ľa § 9 zákona, ktoré sa vypočíta ako súčet riadkov 19 až 22.

24. V riadku 24 uvedie množstvo elektriny v MWh, z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane podľa § 13
zákona.

25. V riadku 25 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo elektriny v MWh, z ktorej platí daň ale-
bo uvedie so záporným znamienkom (–) množstvo elektriny v MWh, z ktorej si uplatňuje vráte-
nie dane. Množstvo elektriny v MWh, z ktorej platí daň, alebo množstvo elektriny v MWh, z kto-
rej si uplatňuje vrátenie dane, sa vypočíta ako rozdiel riadkov 23 a 24.

26. V riadku 26 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo elektriny
uvedené v riadku 25. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vráte-
ne nahor.

Daň v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 25 a uvedie sa s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 25 a uvedie sa so záporným znamien-
kom (–).

27. V kolónke „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ v prvom riadku uvedie daňový
subjekt sumu z riadka 26 s príslušným znamienkom.

Výsledná daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov, vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie slovo „mínus“.

Ak daňový subjekt podáva dodatočné daňové priznanie alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie
dane, rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo žiadosti o vrátenie dane uvedie
v príslušných riadkoch, ktoré sa opravujú, a to s príslušným znamienkom.
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Strana 1* Nehodiace sa prečiarknite.

podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.

SPOTREBNÁ DAŇ
Z ELEKTRINY

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Úradné záznamy colného úradu Odtlačok pečiatky colného úradu

Podpis
poverenej
osoby

Dátum prijatia . . 2 0

Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie dane

Variabilný symbol Špecifický symbol
Identifikácia
príslušnej
platby

Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane*

Ulica Číslo

PSČ Obec

SPDEL

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, (ďalej len
”
zákon )v znení neskorších predpisov “

Rok

Zdaňovacie obdobie

(Vyznačte x)

daňové priznanie
Mesiac

Colný úrad

žiadosť o vrátenie dane

dodatočné daňové priznanie

dodatočná žiadosť o vrátenie dane
2 0

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny (EČSPDEL)/IČO/rodné číslo (RČ)*Registračné číslo pre spotrebnú daň

S K

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.

Meno a priezvisko daňového dlžníka/žiadateľa o vrátenie dane alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňového dlžníka/
žiadateľa o vrátenie dane*

PodpisDátum . . 2 0

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú
žiadosť o vrátenie dane*

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa



Celkové množstvo elektriny dodanej
podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona

§ 7 ods. 1 písm. a) zákona

Množstvo elektriny, z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane
podľa § 13 zákona

Množstvo elektriny, z ktorej sa platí daň (+) alebo z ktorej
sa uplatňuje vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 23 a 24)

Elektrina podľa § 4 zákona
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Daň ( alebo vrátenie dane(-+) )
(súčin riadk 2 a 25)*v euráchov
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3

26

Strana 2

EČSPDEL/IČO/RČ*

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) * v eurách

Slovom v eurách

Sadzba dane v eurách/MWh podľa § 6 zákona

SPDEL

25

§ 7 ods. 1 písm. b) zákona

§ 7 ods. 1 písm. c) zákona

§ 7 ods. 1 písm. d) zákona

§ 7 ods. 1 písm. e) zákona

§ 7 ods. 1 písm. f) zákona

§ 7 ods. 1 písm. g) zákona

§ 7 ods. 1 písm. h) zákona

§ 7 ods. 1 písm. i) zákona

15

§ 7 ods. 1 písm. j) zákona

§ 7 ods. 2 zákona

Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť dodaním
podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona [riadok 3 - (14 + 15 + 16 + 17 + 18)]

19

Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť
spotrebou podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona

20

Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona

Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona

Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť
podľa § 9 zákona (súčet riadkov 19 až 22)

24

23

2716

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
§ 7 ods. 1 zákona
(súčet riadkov 4 až 13)
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16§ 40 ods. 2 zákona ,

18 ,Množstvo elektriny z riadka 3, ktorá bola dodaná bez dane

21

22

* Nehodiace sa prečiarknite.

17osobitného ustanovenia ,



Poučenie
na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania,

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z uhlia a dodatočnej žiadosti o vrátenie
spotrebnej dane z uhlia podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny,

uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Tlačivo vypĺňa a predkladá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorou je daňový dlžník alebo
žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z uhlia (ďalej len „daň“) v lehotách podľa príslušných ustanovení
zákona.

Daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií tlačiva iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje nedopĺňa. Kolónky
a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo uhlia v tonách uvedie daňový subjekt vždy na dve desatinné miesta.

K prvej strane tlačiva

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktoré-
mu podáva daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo do-
datočnú žiadosť o vrátenie dane:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatoč-
ná žiadosť o vrátenie dane“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh da-
ňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane, ktorý podáva. Daňový subjekt označí na tlači-
ve len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v tlačive budú súvisieť s ozna-
čeným druhom daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Ak daňový subjekt podáva opravné daňové priznanie v súlade s § 39 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-
nančných orgánov v znení neskorších predpisov, uvedie pod textom „dodatočná žiadosť o vrá-
tenie dane“ text „opravné daňové priznanie“.
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3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac a rok, za ktoré sa daňové priznanie alebo do-
datočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná žiadosť o vrátenie
dane, alebo opravné daňové priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace naprí-
klad v tvare 01 alebo 12 a za roky napríklad v tvare 08 alebo 99.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených druhých strán daňového priznania
alebo dodatočného daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žia-
dosti o vrátenie dane, napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke v časti „Registračné číslo pre spotrebnú daň“ a „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň
z uhlia (EČSPDUH/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň a evi-
denčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia, ktoré bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe pride-
lené colným úradom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné čís-
lo pre spotrebnú daň alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia, v časti „Evidenčné číslo
pre spotrebnú daň z uhlia (EČSPDUH/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organi-
zácie (IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň ale-
bo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia, v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia
(EČSPDUH/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné číslo.

Ak je daňový dlžník na colnom úrade registrovaný aj ako oprávnený spotrebiteľ uhlia v kolónke
„Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia (EČSPDUH/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvádza vždy to
evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia, ktoré mu bolo pridelené ako daňovému dlžníkovi.

V časti „Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane“ uvedie obchodné meno, ak ide o právnickú
osobu alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie podľa predtlače adresu sídla právnic-
kej osoby alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie, doda-
točné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane.

6. V kolónke „Identifikácia príslušnej platby“ uvedie variabilný symbol a špecifický symbol, ktorý
daňovému dlžníkovi určil colný úrad.

7. V kolónke „Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie
dane“ pri žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane uvedie číslo účtu
žiadateľa o vrátenie dane a kód banky, v ktorej je vedený tento účet.

8. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je ním fyzická
osoba, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt, ak je ním
právnická osoba. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na
základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s daňovým subjektom prí-
padne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt, ak je ním právnická osoba. V po-
slednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania alebo dodatočného da-
ňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane
v tvare dd/mm/rr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky údaje sú správne
a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

9. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové
priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú žiadosť o vrátenie dane“ uvedie daňový subjekt
meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové pri-
znanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane. V kolónke
tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný
úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá vypracovala daňové priznanie ale-
bo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť
o vrátenie dane.

2/2011 29FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo
žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane daňovým subjektom, resp. je
ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt kontaktné údaje už nemusí znova vypĺ-
ňať, pokiaľ ich už uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia.

10. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej
osoby“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové pri-
znanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná
žiadosť o vrátenie dane prijaté colným úradom a podpis zamestnanca colného úradu a odtla-
čok pečiatky colného úradu. V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne
záznamy, ako napríklad evidenčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evi-
dované, dátum výkonu kontroly a podobne.

K druhej strane tlačiva

Stranu 2 tlačiva vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 11 až 29. Strana 2
tlačiva je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvádza daňový subjekt údaje pod-
ľa predtlače za jeden druh uhlia označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Znenie bodov 13 až
29 tohto poučenia uplatní daňový subjekt pri vyplňovaní údajov v obidvoch sekciách druhej strany tla-
čiva, a to podľa vyznačených druhov uhlia. Ak počet druhov uhlia je vyšší ako počet sekcií na strane 2,
vyplní ďalšie druhé strany (Strana 2).

11. V kolónke „Strana 2 � �/� �“ vyplní príslušné číslo druhej strany z celkového počtu všetkých
vyplnených druhých strán, napríklad, ak bude vyplnená jedna druhá strana (Strana 2), vyplní
do políčok údaj 01/01, ak budú vyplnené dve druhé strany (Strana 2) vyplní do políčok údaj
01/02 a 02/02.

12. V kolónke „EČSPDUH/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia alebo identi-
fikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre spotreb-
nú daň z uhlia alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na pr-
vej strane.

13. V riadku 1 v príslušnom políčku symbolom „x“ vyznačí druh uhlia podľa § 16 písm. a) až d) zá-
kona, za ktoré vypĺňa údaje v príslušnej sekcii.

14. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/t podľa § 18 zákona.

15. V riadku 3 uvedie celkové množstvo uhlia v tonách dodané podľa § 24 ods. 3 písm. a) zákona
vrátane množstva uhlia dodaného bez dane, ktoré uvádza v riadku 16.

Daňový subjekt, ktorý je výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím a ktorému vznikla na daňovom
území daňová povinnosť spotrebou podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona, toto množstvo uhlia
uvádza v riadku 18.

16. V riadkoch 4 až 12 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré je oslobodené od dane
podľa § 19 ods. 1 písm. a) až i) zákona.

17. V riadku 13 uvedie celkové množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré je oslobodené od dane
podľa § 19 zákona, a vypočíta sa ako súčet riadkov 4 až 12. Ak nie je možné z technických dô-
vodov uviesť množstvo uhlia v riadkoch 4 až 12, uvedie len celkové množstvo uhlia v riadku 13,
ktoré je oslobodené od dane podľa § 19 zákona.

18. V riadku 14 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré je oslobodené od dane podľa
§ 40 ods. 2 zákona.
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19. V riadku 15 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3 oslobodené od dane iné ako v riadkoch
4 až 12 a 14, len ak niektoré z ustanovení zákona (v obmedzenom časovom období) umožní
takéto oslobodenie od dane.

20. V riadku 16 uvedie množstvo uhlia v tonách z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane.

21. V riadku 17 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním pod-
ľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona, a vypočíta sa ako rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov 13 až 16.

22. V riadku 18 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou
podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona.

23. V riadku 19 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa § 21
ods. 2 písm. b) zákona, pričom riadok 19 vypĺňa daňový dlžník, ktorý odobral uhlie oslobode-
né od dane a ktorý ho spotreboval na iný účel, ako je uvedené v § 19 zákona.

24. V riadku 20 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa § 21
ods. 2 písm. c) zákona.

25. V riadku 21 uvedie celkové množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa
§ 21 zákona, ktoré sa vypočíta ako súčet riadkov 17 až 20.

26. V riadku 22 uvedie množstvo uhlia v tonách, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane podľa § 25
zákona.

27. V riadku 23 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo uhlia v tonách, z ktorého platí daň ale-
bo sa uvedie so záporným znamienkom (–) množstvo uhlia v tonách, z ktorého si uplatňuje vrá-
tenie dane. Množstvo uhlia v tonách, z ktorého platí daň, alebo množstvo uhlia v tonách, z ktoré-
ho si uplatňuje vrátenie dane, sa vypočíta ako rozdiel riadkov 21 a 22.

28. V riadku 24 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo uhlia uvede-
né v riadku 23. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vrátene na-
hor.

Daň v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 23 a uvedie sa s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 23 a uvedie sa so záporným znamien-
kom (–).

29. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ vypĺňa daňový subjekt na posled-
nej vyplnenej druhej strane (Strana 2). V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvede-
ných v jednotlivých sekciách riadku 24 na všetkých vyplnených druhých stranách.

Výslednú daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov, vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie slovo „mínus“.

Ak daňový subjekt podáva dodatočné daňové priznanie alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie
dane, rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo žiadosti o vrátenie dane uvedie
v príslušných riadkoch, ktoré sa opravujú, a to s príslušným znamienkom.
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Strana 1* Nehodiace sa prečiarknite.

SPOTREBNÁ DAŇ
Z UHLIA

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Úradné záznamy colného úradu Odtlačok pečiatky colného úradu

Podpis
poverenej
osoby

Dátum prijatia . . 2 0

Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie dane

Variabilný symbol Špecifický symbol
Identifikácia
príslušnej
platby

Rok

Zdaňovacie obdobie
daňové priznanie

Mesiac

Colný úrad

žiadosť o vrátenie dane

dodatočné daňové priznanie

dodatočná žiadosť o vrátenie dane

Počet 2. strán

2 0

Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane*

Ulica Číslo

PSČ Obec

SPDUH

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z uhlia (EČSPDUH)/IČO/rodné číslo (RČ)*Registračné číslo pre spotrebnú daň

S K

(Vyznačte x)

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.

Meno a priezvisko daňového dlžníka/žiadateľa o vrátenie dane alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňového dlžníka/
žiadateľa o vrátenie dane*

PodpisDátum . . 2 0

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú
žiadosť o vrátenie dane*

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, (ďalej len

”
zákon )v znení neskorších predpisov “
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podľa § 24 ods. 3 písm. a) zákona

§ 19 písm. a) zákona

Množstvo uhlia, z ktorého sa uplatňuje
vrátenie dane podľa § 25 zákona

Množstvo uhlia, z ktorého sa platí daň (+)
alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) (rozdiel riadkov 21 a 22)
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Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) * v eurách

Slovom v eurách

Sadzba dane v eurách/t podľa § 18 zákona

SPDUH

23

§ 19 písm. b) zákona

§ 19 písm. c) zákona

§ 19 písm. d) zákona

§ 19 písm. e) zákona

§ 19 písm. f) zákona

§ 19 písm. g) zákona

§ 19 písm. h) zákona

§ 19 písm. i) zákona

§ 40 ods. 2 zákona 14

Množstvo uhlia, z ktorého vznikla
daňová povinnosť spotrebou
podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona

18

Množstvo uhlia, z ktorého vznikla
daňová povinnosť
podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona

19

Množstvo uhlia, z ktorého vznikla
daňová povinnosť podľa § 21 zákona
(súčet riadkov 17 až 20)

22

16d 16a 16b 16c 16d

Množstvo uhlia, z ktorého vznikla
daňová povinnosť
podľa § 21 ods. 2 písm. c) zákona
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9
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11
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,
Množstvo uhlia, z ktorého vznikla
daňová povinnosť dodaním
podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona
[riadok 3 - ( 13 + 14 + 15 + 16)]
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EČSPDUH/IČO/RČ*

15 , ,osobitného ustanovenia

,16 ,Množstvo uhlia z riadka 3, ktoré bolo
dodané bez dane

21

20



Poučenie
na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania,

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu a dodatočnej žiadosti o vrátenie
spotrebnej dane zo zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani

z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Tlačivo vypĺňa a predkladá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorou je daňový dlžník alebo
žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu (ďalej len „daň“) v lehotách podľa príslušných
ustanovení zákona.

Daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií tlačiva iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje nedopĺňa. Kolónky a
riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo zemného plynu v megawatthodinách (ďalej len „MWh“) alebo v kilogramoch (ďalej
len „v kg“) uvedie daňový subjekt vždy na tri desatinné miesta.

K prvej strane tlačiva

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktoré-
mu podáva daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo do-
datočnú žiadosť o vrátenie dane:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatoč-
ná žiadosť o vrátenie dane“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh da-
ňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane, ktorý podáva. Daňový subjekt označí na tlači-
ve len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v tlačive budú súvisieť s ozna-
čeným druhom daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Ak daňový subjekt podáva opravné daňové priznanie v súlade s § 39 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-
nančných orgánov v znení neskorších predpisov, uvedie pod textom „dodatočná žiadosť o vrá-
tenie dane“ text „opravné daňové priznanie“.
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3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac a rok (deň nevypĺňa), za ktoré sa daňové pri-
znanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná
žiadosť o vrátenie dane, alebo opravné daňové priznanie podáva. Údaje uvádza za jednotlivé
mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za roky napríklad v tvare 08 alebo 99.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených druhých strán daňového priznania
alebo dodatočného daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žia-
dosti o vrátenie dane, napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke „Počet 3. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených tretích strán daňového priznania
alebo dodatočného daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žia-
dosti o vrátenie dane, napríklad 01, 02 ...

6. V kolónke v časti „Registračné číslo pre spotrebnú daň“ a „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo
zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotrebnú daň
a evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu, ktoré bolo právnickej osobe alebo fy-
zickej osobe pridelené colným úradom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepri-
delil registračné číslo pre spotrebnú daň alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného
plynu, v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné čís-
lo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepride-
lil registračné číslo pre spotrebnú daň alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného ply-
nu, v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné číslo
(RČ)“ uvedie rodné číslo.

Ak je daňový dlžník na colnom úrade registrovaný aj ako oprávnený spotrebiteľ zemného plynu
v kolónke „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu (EČSPDZP/IČO/rodné číslo
(RČ)“ uvádza vždy to evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu, ktoré mu bolo pri-
delené ako daňovému dlžníkovi. V časti „Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane“ uvedie ob-
chodné meno, ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie podľa predtlače adresu sídla právnic-
kej osoby alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie, doda-
točné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane.

7. V kolónke „Identifikácia príslušnej platby“ uvedie variabilný symbol a špecifický symbol, ktorý
daňovému dlžníkovi určil colný úrad.

8. V kolónke „Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie
dane“ pri žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane uvedie číslo účtu
žiadateľa o vrátenie dane a kód banky, v ktorej je vedený tento účet.

9. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je ním fyzická
osoba, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt, ak je ním
právnická osoba. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na
základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s daňovým subjektom, prí-
padne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt, ak je ním právnická osoba. V po-
slednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania alebo dodatočného da-
ňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane
v tvare dd/mm/rr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky údaje sú správne
a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

10. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové
priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú žiadosť o vrátenie dane“ uvedie daňový subjekt
meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové pri-
znanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane. V kolónke
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tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný
úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá vypracovala daňové priznanie ale-
bo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť
o vrátenie dane.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo
žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane daňovým subjektom, resp. je
ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt kontaktné údaje už nemusí znova vypĺ-
ňať, pokiaľ ich už uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia.

11. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej
osoby“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové pri-
znanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná
žiadosť o vrátenie dane prijaté colným úradom a podpis zamestnanca colného úradu a odtla-
čok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kon-
troly a podobne.

K druhej strane tlačiva

Stranu 2 tlačiva vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 12 až 30. Strana 2
tlačiva je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvádza daňový subjekt údaje pod-
ľa predtlače za jeden druh zemného plynu označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Znenie bo-
dov 14 až 30 tohto poučenia uplatní daňový subjekt pri vyplňovaní údajov v obidvoch sekciách dru-
hej strany tlačiva, a to podľa vyznačených druhov zemného plynu. Ak počet druhov zemného plynu je
vyšší ako počet sekcií na strane 2, vyplní ďalšie druhé strany (Strana 2).

12. V kolónke „Strana 2 � �/� �“ vyplní príslušné číslo druhej strany z celkového počtu všetkých
vyplnených druhých strán, napríklad, ak bude vyplnená jedna druhá strana (Strana 2), vyplní
do políčok údaj 01/01, ak budú vyplnené dve druhé strany (Strana 2) vyplní do políčok údaj
01/02 a 02/02.

13. V kolónke „EČSPDZP/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu
alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom
pre spotrebnú daň zo zemného plynu alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným
číslom uvedeným na prvej strane.

14. V riadku 1 v príslušnom políčku symbolom „x“ vyznačí druh zemného plynu podľa § 28 písm. a)
až d) zákona, za ktorý vypĺňa údaje v príslušnej sekcii.

15. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/MWh podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona prislúchajú-
cu predmetu dane (druhu zemného plynu) vyznačenému v riadku 1.

16. V riadku 3 uvedie celkové množstvo zemného plynu v MWh dodaného podľa § 36 ods. 3
písm. a) zákona vrátane množstva

� zemného plynu dodaného bez dane, ktoré uvádza v riadku 15,

� zemného plynu spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu v MWh,

� zemného plynu spotrebovaného na účely oslobodené od dane.

Daňový subjekt, ktorý je plynárenským podnikom alebo dodávateľ zemného plynu a ktorému
vznikla na daňovom území daňová povinnosť spotrebou podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona,
toto množstvo zemného plynu uvádza v riadku 17.
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17. V riadkoch 4 až 11 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktorý je oslobodený od
dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až h) zákona.

18. V riadku 12 uvedie celkové množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktorý je oslobodený
od dane podľa § 31 ods. 1 zákona, a vypočíta sa ako súčet riadkov 4 až 11. Ak nie je možné
z technických dôvodov uviesť množstvo zemného plynu v riadkoch 4 až 11, uvedie len celkové
množstvo zemného plynu v riadku 12, ktorý je oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 zákona.

19. V riadku 13 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktorý je oslobodený od dane
podľa § 40 ods. 2 zákona.

20. V riadku 14 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3 oslobodené od dane iné ako
v riadkoch 4 až 11 a 13, len ak niektoré z ustanovení zákona dočasne (v obmedzenom časo-
vom období) umožní takého oslobodenie od dane.

21. V riadku 15 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane
a množstvo zemného plynu spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu v MWh.

Ak daňový subjekt spotrebuje zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu, uvedie v tomto
riadku množstvo spotrebovaného zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu
v MWh, ku ktorému pripočíta množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktoré bolo dodané
bez dane.

22. V riadku 16 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť do-
daním podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona, a vypočíta sa ako rozdiel riadka 3 a súčtu riadkov
12 až 15.

23. V riadku 17 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť spot-
rebou podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona.

24. V riadku 18 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť pod-
ľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, pričom riadok 18 vypĺňa daňový dlžník uvedený v § 34 ods. 2
písm. c) zákona, ktorý neoprávnene odobral zemný plyn.

25. V riadku 19 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť pod-
ľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, pričom riadok 19 vypĺňa daňový dlžník, ktorý odobral zemný
plyn oslobodený od dane a ktorý ho spotreboval na iný účel, ako je uvedené v § 31 zákona.

26. V riadku 20 uvedie celkové množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povin-
nosť podľa § 33 zákona, ktoré sa vypočíta ako súčet riadkov 16 až 19.

27. V riadku 21 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane pod-
ľa § 37 zákona.

28. V riadku 22 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého platí
daň alebo uvedie so záporným znamienkom (–) množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého si
uplatňuje vrátenie dane. Množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého platí daň, alebo množstvo
zemného plynu v MWh, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane, sa vypočíta ako rozdiel riadkov
20 a 21.

29. V riadku 23 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo zemného
plynu uvedené v riadku 22. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur
vrátene nahor.

Daň v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 22 a uvedie sa s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách sa vypočíta ako súčin riadkov 2 a 22 a uvedie sa so záporným znamien-
kom (–).
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30. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ vypĺňa daňový subjekt na posled-
nej vyplnenej druhej strane (Strana 2). V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvede-
ných v jednotlivých sekciách riadku 23 na všetkých vyplnených druhých stranách.

Výslednú daň v eurách uvedie s kladným znamienkom (+).

Vrátenie dane v eurách uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov vypíše „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie slovo „mínus“.

Ak daňový subjekt podáva dodatočné daňové priznanie alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie
dane, rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo žiadosti o vrátenie dane uvedie
v príslušných riadkoch, ktoré sa opravujú, a to s príslušným znamienkom.

K tretej strane tlačiva

Stranu 3 tlačiva vypĺňa daňový dlžník podľa pokynov uvedených v bodoch 31 až 45. Stra-
na 3 tlačiva je rozdelená do štyroch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvedie daňový dlžník údaje
podľa predtlače za jeden druh zemného plynu označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Znenie
bodov 33 až 43 tohto poučenia uplatní daňový dlžník pri vyplňovaní údajov vo všetkých štyroch sek-
ciách tretej strany tlačiva, a to podľa vyznačených druhov zemného plynu. Ak počet druhov zemného
plynu je vyšší ako počet sekcií na strane 3, vyplní ďalšie tretie strany (Strana 3).

31. V kolónke „Strana 3 � �/� �“ vyplní daňový dlžník príslušné poradové číslo tretej strany z cel-
kového počtu všetkých vyplnených tretích strán, napríklad, ak bude vyplnená jedna tretia strana
(Strana 3), vyplní do políčok údaj 01/01, ak budú vyplnené dve tretie strany (Strana 3) vyplní
do políčok údaj 01/02 a 02/02.

32. V kolónke „EČSPDZP/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu
alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom
pre spotrebnú daň zo zemného plynu alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným
číslom uvedeným na prvej strane.

33. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ druh zemného plynu podľa § 28 písm. a)
až d) zákona, za ktorý vypĺňa údaje v príslušnej sekcii. Kolónku „pohonná látka“ označí v prí-
slušnej sekcii symbolom „x“, ak stlačený zemný plyn dodá ako pohonnú látku, alebo ak stlačený
zemný plyn použije ako pohonnú látku na vlastné účely. Kolónku „dodaný na výrobu stlačené-
ho ZP“ označí v príslušnej sekcii, ak zemný plyn dodal na výrobu stlačeného zemného plynu.

Ak daňový dlžník v riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ kolónku „pohonná lát-
ka“ pri vypĺňaní tlačiva ďalej postupuje podľa pokynov uvedených v bodoch 34 až 37 a 43 až
45.

Ak daňový dlžník v riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ kolónku „dodaný na vý-
robu stlačeného ZP“ pri vypĺňaní tlačiva ďalej postupuje podľa pokynov uvedených v bodoch
38 až 45.

34. Ak daňový dlžník v riadku 1 označí v príslušnom políčku symbol „x“ pred slovami „pohonná lát-
ka“ vyznačí v riadku 2 symbol „x“ pred slová „písm. a) zákona“ a uvedie sadzbu dane v eu-
rách/kg podľa § 30 ods. 2 písm. a) prislúchajúcu predmetu dane (druhu zemného plynu) vy-
značenému v riadku 1.
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35. V riadku 3 označí v príslušnej sekcii symbolom „x“ kolónku „v kg“, ak stlačený zemný plyn dodá
ako pohonnú látku a uvedie celkové množstvo stlačeného zemného plynu v kg, ktoré dodal ako
pohonnú látku. Ďalej vypĺňa riadky 6 až 8.

36. V riadku 6 uvedie daňový dlžník množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla
daňová povinnosť spotrebou ako pohonná látka.

Daňový dlžník, ktorý je plynárenským podnikom a spotrebováva stlačený zemný plyn na vlastné
účely, uvedenie v tomto riadku množstvo spotrebovaného stlačeného zemného plynu na vlastné
účely v kg, ku ktorému priráta množstvo dodaného stlačeného zemného plynu ako pohonnej lát-
ky z riadka 3 v kg.

37. V riadku 7 uvedie daňový dlžník množstvo zemného plynu v kg z riadka 6, z ktorého sa platí
daň.

38. Ak daňový dlžník v riadku 1 označí v príslušnom políčku symbol „x“ pred slovami „dodaný na
výrobu stlačeného ZP“ vyznačí v riadku 2 symbol „x“ pred slová „písm. c) zákona a uvedie
sadzbu dane v eurách/MWh podľa § 30 ods. 2 písm. c) prislúchajúcu predmetu dane (druhu
zemného plynu) vyznačenému v riadku 1.

39. V riadku 3 označí v príslušnej sekcii symbolom „x“ kolónku „v MWh“, ak zemný plyn dodá na
výrobu stlačeného zemného plynu. Daňový dlžník uvedie celkové množstvo zemného plynu
v MWh dodaného na výrobu stlačeného zemného plynu podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona
vrátane množstva zemného plynu dodaného bez dane, ktorý uvádza v riadku 4. Ďalej vypĺňa
riadky 4, 5, 7 a 8.

40. V riadku 4 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane
inému daňovému dlžníkovi, ak vie, že tento daňový dlžník vyrobí z dodaného zemného plynu
stlačený zemný plyn.

Riadok 4 sa nevypĺňa, ak daňový dlžník množstvo zemného plynu v MWh, ktoré dodal bez
dane inému daňovému dlžníkovi už uviedol na strane 2 tlačiva v riadku 15.

41. V riadku 5 uvedie množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého vznikla daňová povinnosť doda-
ním podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe, určeného na vý-
robu stlačeného zemného plynu. Daňový dlžník vypočíta toto množstvo ako rozdiel riadkov
3 a 4.

42. V riadku 7 uvedie množstvo zemného plynu v MWh z riadka 5, z ktorého zaplatí daňový dlžník
spotrebnú daň.

43. V riadku 8 uvedie daňový dlžník daň v eurách, ktorá pripadá na množstvo zemného plynu uve-
dené v riadku 7. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005 eur vrátene na-
hor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 7 a uvedie sa s kladným znamienkom.

V prípade ak je daňová povinnosť záporná, uvedie záporné znamienko (-) pred prvú z kolóniek
určených na daň.

44. Kolónku „Výsledná daň v eurách“ vypĺňa daňový dlžník na spodnej časti vyplnenej tretej strany
(Strana 3). V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvedených v jednotlivých sekciách
riadku 8 na všetkých vyplnených tretích stranách.

Výslednú daň uvedie s kladným znamienkom (+) alebo so záporným znamienkom (-).

V druhom riadku výslednú daň uvádza v eurách slovom, napríklad, ak je daňová povinnosť
100 eur a 11 eurocentov, vypíše sa „sto eur a jedenásť eurocentov“.
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V prípade, ak je daňová povinnosť uplatnená so záporným znamienkom, uvedie slovo „mínus“.

45. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (–) v eurách“ vypĺňa na poslednej vyplnenej
tretej strane (Strana 3). V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvedených na všetkých
vyplnených druhých a tretích stranách, t. j. podľa bodov 30 a 44 tohto poučenia.

Výslednú daň uvedie s kladným znamienkom (+) alebo so záporným znamienkom (–).

Výsledné vrátenie dane uvedie so záporným znamienkom (–).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane uvádza daňový subjekt v eurách slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 100 eur a 11 eurocentov vypíše sa „sto eur a jedenásť eurocen-
tov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so záporným
znamienkom, uvedie slovo „mínus“.

Ak daňový subjekt podáva dodatočné daňové priznanie alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie
dane, rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo žiadosti o vrátenie dane uvedie
v príslušných riadkoch, ktoré sa opravujú, a to s príslušným znamienkom.
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Strana 1* Nehodiace sa prečiarknite.

SPOTREBNÁ DAŇ
ZO ZEMNÉHO PLYNU

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Úradné záznamy colného úradu Odtlačok pečiatky colného úradu

Podpis
poverenej
osoby

Dátum prijatia . . 2 0

Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie dane

Variabilný symbol Špecifický symbol
Identifikácia
príslušnej
platby

Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane*

Ulica Číslo

PSČ Obec

SPDZP

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu (EČSPDZP)/IČO/rodné číslo (RČ)*Registračné číslo pre spotrebnú daň

S K

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.

Meno a priezvisko daňového dlžníka/žiadateľa o vrátenie dane alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňového dlžníka/
žiadateľa o vrátenie dane*

PodpisDátum . . 2 0

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú
žiadosť o vrátenie dane*

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, (ďalej len

”
zákon )v znení neskorších predpisov “

(Vyznačte x)

daňové priznanie
Colný úrad

žiadosť o vrátenie dane

dodatočné daňové priznanie

dodatočná žiadosť o vrátenie dane
Rok

Zdaňovacie obdobie

Mesiac
Počet
2. stránDeň

2 0 Počet
3. strán



Celkové množstvo zemného plynu doda-
ného podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona

§ 31 ods. 1 písm. a) zákona

Množstvo zemného plynu, z ktorého
sa uplatňuje vrátenie dane
podľa § 37 zákona
Množstvo zemného plynu, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje
vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 20 a 21)

Zemný plyn podľa § 28 zákona

M
n

o
žs

tv
o

ze
m

n
é

h
o

p
ly

n
u

z
ri

a
d

ka
3

o
sl

o
b

o
d

e
n

é
h

o
o

d
d

a
n

e
p

o
d

ľa

Daň ( alebo vrátenie dane(-+) )
(súčin riadk 2 a 22)* v euráchov

v
m

e
g

a
w

a
tt

h
o

d
in

á
ch

1

2

3

23

Strana 2

* Nehodiace sa prečiarknite.

Strana 2 /

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) * v eurách

Slovom v eurách

Sadzba dane v eurách/MWh
podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona

SPDZP

22

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona

§ 31 ods. 1 písm. c) zákona

§ 31 ods. 1 písm. d) zákona

§ 31 ods. 1 písm. e) zákona

§ 31 ods. 1 písm. f) zákona

§ 31 ods. 1 písm. g) zákona

§ 31 ods. 1 písm. h) zákona

§ 40 ods. 2 zákona

Množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla
daňová povinnosť dodaním podľa § 33 ods. 1
písm. a) zákona [riadok 3 - (12 + 13 + 14 + 15)]

16

Množstvo zemného plynu, z ktorého
vznikla daňová povinnosť spotrebou
podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona

17

Množstvo zemného plynu, z ktorého
vznikla daňová povinnosť
podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona
Množstvo zemného plynu, z ktorého
vznikla daňová povinnosť
podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona
Množstvo zemného plynu, z ktorého
vznikla daňová povinnosť podľa
§ 33 zákona (súčet riadkov 16 až 19)

21

20

28a 28b 28c 28d 28a 28b 28c 28d
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EČSPDZP/IČO/RČ*

osobitného ustanovenia

15 , ,Množstvo zemného plynu z riadka 3, ktoré
bolo dodané bez dane

19
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Celkové množstvo zemného plynu dodaného
podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona

Zemný plyn podľa § 28 zákona 1
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Výsledná daň v eurách

Slovom v eurách

Sadzba dane v eurách
podľa § 30 ods. 2

SPDZP

28a 28b 28c 28d 28a 28b 28c 28d

,

,

,

,

EČSPDZP/IČO/RČ*

1

pohonná látka dodaný na výrobu
stlačeného ZP

pohonná látka dodaný na výrobu
stlačeného ZP

písm. a) zákona písm. a) zákona

,písm. c) zákona písm. c) zákona

Množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3,
ktoré bolo dodané bez dane 4 , ,
Množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého
vznikla daňová povinnosť dodaním
podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona
(rozdiel riadkov 3 a 4)

5 , ,
Množstvo zemného plynu v kg, z ktorého
vznikla daňová povinnosť spotrebou
podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona

6 , ,
Množstvo zemného plynu, z ktorého sa platí
daň (v MWh z riadka 5 alebo v kg z riadka 6) 7 , ,
Daň v eurách
(súčin riadkov 2 a 7) 8 , ,

v MWh v kg

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) * v eurách (súčet druh ch a tret ch str n)ý í á

Slovom v eurách

,

,

,

Celkové množstvo zemného plynu dodaného
podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona

Zemný plyn podľa § 28 zákona 1
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3

Sadzba dane v eurách
podľa § 30 ods. 2

28a 28b 28c 28d 28a 28b 28c 28d
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1

pohonná látka dodaný na výrobu
stlačeného ZP

pohonná látka dodaný na výrobu
stlačeného ZP

písm. a) zákona písm. a) zákona

,písm. c) zákona písm. c) zákona

Množstvo zemného plynu v MWh z riadka 3,
ktoré bolo dodané bez dane 4 , ,
Množstvo zemného plynu v MWh, z ktorého
vznikla daňová povinnosť dodaním
podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona
(rozdiel riadkov 3 a 4)

5 , ,
Množstvo zemného plynu v kg, z ktorého
vznikla daňová povinnosť spotrebou
podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona

6 , ,
Množstvo zemného plynu, z ktorého sa platí
daň (v MWh z riadka 5 alebo v kg z riadka 6) 7 , ,
Daň v eurách
(súčin riadkov 2 a 7) 8 , ,

v MWh v kg

,

,

v MWh v kg
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

číslo MF/10225/2011-433
o určení rozsahu údajov potrebných na zostavenie rozpočtu verejnej správy a hodnotenie

plnenia rozpočtu verejnej správy podľa § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 323/2007 Z. z. a podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
oznamuje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní zákona č. 323/2007 Z. z. a podľa § 11
ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdra-
votnou starostlivosťou a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov určuje rozsah údajov potreb-
ných na účely zostavenia rozpočtu verejnej sprá-
vy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej sprá-
vy pre zdravotné poisťovne vykonávajúce
verejné zdravotné poistenie v súlade so záko-
nom č. 581/2004 Z. z. zdravotných poisťov-
niach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdravotné poisťovne predkladajú Minister-
stvu financií Slovenskej republiky a Ministerstvu
zdravotníctva Slovenskej republiky údaje o príj-
moch, výdavkoch a hospodárení v rozsahu výka-
zu Prehľad o príjmoch, výdavkoch a hospodáre-
ní zdravotnej poisťovne, a.s. podľa prílohy č. 1
za kalendárny mesiac do 25. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

Zdravotné poisťovne predkladajú Minister-
stvu financií Slovenskej republiky a Ministerstvu
zdravotníctva Slovenskej republiky údaje o prie-

mernom počte poistencov v rozsahu výkazu Pre-
hľad o priemernom počte poistencov podľa prí-
lohy č. 2 za kalendárny mesiac do posledného
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zdravotné poisťovne predložia údaje v roz-
sahu výkazu Prehľad o príjmoch, výdavkoch
a hospodárení zdravotnej poisťovne, a.s. podľa
prílohy č.1 v súlade s predmetným oznámením
prvýkrát za mesiac apríl 2011 okrem údaju
v časti L.5., ktorý predložia prvýkrát za mesiac
apríl 2012. Zdravotné poisťovne predložia úda-
je v rozsahu výkazu Prehľad o priemernom počte
poistencov podľa prílohy č. 2 v súlade s predmet-
ným oznámením prvýkrát za mesiac január
2011.

Týmto sa zrušuje povinnosť zdravotných pois-
ťovní predkladať údaje v rozsahu výkazu Prehľad
o príjmoch, výdavkoch a hospodárení zdravotnej
poisťovne, a.s. podľa prílohy č.1 od apríla 2011
a v rozsahu výkazu Prehľad o priemernom počte
poistencov podľa prílohy č. 2 od januára 2011
v súlade s oznámením Ministerstva financií Sloven-
skej republiky číslo MF/019990/2009-433 o ur-
čení rozsahu údajov potrebných na zostavenie
rozpočtu verejnej správy a hodnotenie plnenia
rozpočtu verejnej správy podľa § 14 ods. 6 záko-
na č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Referent: Ing. Surová Lucia, tel.: 02 / 59 58 2327
Odbor rozpočtových analýz



 

Ministerstvo financií      
Slovenskej republiky      
       
Zdravotná poisťovňa:      
Prehľad o príjmoch, výdavkoch a hospodárení zdravotnej poisťovne, a.s. za mesiac ...............    
      v €

    Rozpočet Finančné plnenie Účtovný stav

    

schválený – 
(vzatý na 
vedomie 

vládou SR) mesiac/rok
kumulatív od 
začiatku roka 

očakávaná 
skutočnosť  

k 31. 12.   
              

0. 
Stav na bankových účtoch a pokladne / výsledok 
hospodárenia z minulého obdobia    

  
      

  Neprerozdelený zisk minulých období   X X X   
              
  Príjmy celkom (0.+A.+AA.) / Výnosy celkom (A.+AA.)  
A. P r í j m y / v ý n o s y  bežného obdobia,  v tom:   
1. Daňové príjmy  
1.1. Výber poistného na verejné zdravotné poistenie, v tom:    
1.1.1.    zamestnanci           
1.1.2.    zamestnávatelia           
1.1.3.    SZČO           
1.1.4.    iní platitelia poistného (§11, ods. 2 z. č. 580/2004 Z. z.)           
1.1.5.    štát           
1.1.6. Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné (+,-)           
1.1.7. Ročné prerozdeľovanie poistného (+,-)           

1.1.8. 
Ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny 
rok § 19 z. č. 580/2004 Z. z. (+,-)     

1.1.8.1.     saldo zúčtovania poistného – zamestnanci X     X   
1.1.8.2.     saldo zúčtovania poistného – zamestnávatelia X     X   
1.1.8.3.     saldo zúčtovania poistného – SZČO X     X   
1.1.8.4.     saldo zúčtovania poistného – iní platitelia X     X   
1.1.8.5.     saldo zúčtovania poistného – štát X         

1.1.9. 
Predchádzajúce ročné zúčtovania poistného  – doplatky za 
predchádzajúce obdobia (+,-)    

1.1.9.1.     saldo zúčtovania poistného – zamestnanci X     X   
1.1.9.2.     saldo zúčtovania poistného – zamestnávatelia X     X   
1.1.9.3.     saldo zúčtovania poistného – SZČO X     X   
1.1.9.4.     saldo zúčtovania poistného – iní platitelia X     X   
1.1.9.5.     saldo zúčtovania poistného – štát X         

a. 
zápočet pohľadávok na poistnom zo sumy riadkov 1.1.1. až 
1.1.4, 1.1.8. a 1.1.9.         X 

b. 
dlžné poistné k 31.12. predchádzajúceho roku zo sumy riadkov 
1.1.1. až 1.1.4      X 

b.1    z roku n-1 X     X X 
b.2    z roku n-2 X     X X 
b.3    z roku n-3 X     X X 
b.4    z roku n-4 X     X X 
b.5    z roku n-5 X     X X 
b.6    z roku n-6 X     X X 
b.7    z roku n-7 X     X X 
b.8    z roku n-8 X     X X 
b.9    z roku n-9 X     X X 

b.10    z roku n-10 X     X X 

1.2. Pokuty, poplatky z omeškania a úroky súvisiace s poistným           
2. Nedaňové príjmy  

2.1. 

    príjmy z nároku na úhradu za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť a ostatné náklady – § 42 ods. 4 písm. a)  
z. č. 577/2004 Z. z.  X     X X 

2.2.     pokuty, penále a úroky nesúvisiace s poistným X     X X 
2.3.      poplatok za vydanie Európskeho preukazu zdrav. poistenia X     X X 
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2.4. 
     z Úradu (§ 32 z.č.581/2004 Z. z.) – vratka platby za činnosť 
úradu X     X X 

2.5. 
     úhrada nákladov z Úradu za poistencov z EÚ  
(§ 18 z. č. 581/2004 Z. z.)         X 

2.6.      príjmy nepatriace poisťovni, z toho: X     X X 
2.6.1.            poistné a penále za rok 1993 X     X X 

2.7. 
     úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, vkladov 
a ážio (EK 240, 250)             

2.8.      ostatné príjmy           
3. Granty a transfery  
3.1. Príjmy zo štátneho rozpočtu celkom, z toho:  

3.1.1. 
    úhrada zdravotnej starostlivosti (§ 9 ods. 4 a 5 z. č. 580/2004 
Z. z.)           

3.1.2.     iné (uviesť jednotlivo)           
3.2. Ostatné granty a transfery           
4. Použitie rezerv X X X X 
4.1.     použitie technických rezerv na poistné plnenie X X X X   

4.2. 
    použitie opravných položiek na poistné a sankcie,  
k pohľadávkam X X X X   

4.3.     rozpustenie iných rezerv X X X X   
4.4.     odpis premlčaných pohľadávok X X X X   
4.5.     ostatné X X X X   
              
I. Výber poistného na individuálne zdravotné poistenie           
              

AA 
Príjmové finančné operácie celkom (okrem 453 z riadku 12), 
z toho:  

1. 
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných 
výpomocí           

2. 
zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí           

3. z predaja majetkových účastí           
4. z ostatných finančných operácií, z toho:           
4.1.    odplata za postúpenú pohľadávku           
4.2.    prevod prostriedkov z peňažných fondov           
4.3.    ďalšie príjmové finančné operácie (uviesť jednotlivo)           
5. prijaté tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci           
6. prijaté zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci           
              
  Výdavky  / Výnosy celkom (B.+BB.)  
B. V ý d a v k y /  n á k l a d y    c e l k o m,  v tom:  
1. Zdravotná starostlivosť, v tom:     
1.1.     lekárne         X 
1.2.     výdajne a optiky         X 
1.3.     centralizovaný nákup liekov         X 
1.4.     nemocnice s poliklinikou a samostatné nemocnice, z toho:         X 
1.4.1.          štátne (príspevkové organizácie MZ SR)         X 
1.4.2.          neštátne         X 

1.5. 
    samostatné polikliniky a ostatné zariadenia kombinovanej 
starostlivosti, z toho:         X 

1.5.1.          štátne (príspevkové organizácie MZ SR)         X 
1.5.2.         neštátne         X 
1.6.     všeobecní lekári pre deti, dorast a dospelých          X 
1.7.     lekári špecialisti         X 

1.8. 
    zariadenia na poskytovanie jednodňovej amb. starostlivosti – 
samostatné         X 

1.9.     poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby         X 
1.10.     ADOS         X 
1.11.     hospic, stacionár         X 
1.12.     SVLZ – samostatné         X 
1.13.     prírodné liečivé kúpele, kúpeľná liečba         X 
1.14.     dopravná zdravotná starostlivosť         X 
1.15.     ostatné         X 

c. 
ZS poskytovaná poistencom iných členských štátov EÚ a EHS 
zo sumy riadkov 1.1. až 1.14.         X 



d. Výdavky na prevenciu zo sumy riadkov 1.1. až 1.14.         X 
e. Poskytnuté preddavky zo sumy riadkov 1.1. až 1.14.         X 
f. Zúčtovanie poskytnutých preddavkov (+,-) riadkov 1.1. až 1.14.         X 

2. 
Úhrada nákladov pre Úrad za ZS poskytnutú poistencovi SR 
v členských štátoch EÚ            

3. Penalizačné faktúry súvisiace s úhradou za ZS           

g. 
celkové výdavky na podpoložke 637 034 Zdravotníckym 
zariadeniam           

4. Úhrady poistencom podľa § 6 ods. 1 písm. s)           
5. Príspevok na činnosť Úradu (§ 30 z. č. 581/2004 Z. z.)           

6. 
Príspevok na činnosť OS záchrannej zdravotnej služby  
(§ 8a z. č. 581/2004 Z. z.)           

7. Iné transfery v rámci verejnej správy            

h. 
celkové výdavky na položke 641 Transfery v rámci verejnej 
správy           

              

8. 
Prevádzková činnosť zdravotnej poisťovne, v tom:  
(§ 6a z. č. 581/2004 Z. z.)  

8.1. Investičná činnosť (kapitálové výdavky), z toho:           

i. 
        z r. 7.1. – kryté zdrojom do výšky 3,5% z úhrnu poistného 
(§6a ods. 1 z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

j. 
        z r. 7.1. – kryté iným zdrojom (§ 6a ods.5 z. č. 581/2004  
Z. z.), z toho: X     X X 

j.1. 
             zo zostatku zdrojov do výšky 3,5% z úhrnu poistného  
z roku n-1 (§ 6a ods.5 písm. c) z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

j.2. 
             zo zostatku zdrojov do výšky 3,5% z úhrnu poistného  
z roku n-2 (§ 6a ods.5 písm. c) z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

j.3. 
             zo zostatku zdrojov do výšky 3,5% z úhrnu poistného  
z roku n-3 (§ 6a ods.5 písm. c) z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

8.2. Bežné výdavky, z toho:           
8.2.1.         mzdové výdavky           
8.2.2.         úhrada za činnosť Úradu (§ 31 z. č. 581/2004 Z. z.)           
8.2.3.         penalizačné faktúry týkajúce sa prevádzkovej činnosti           
8.2.4.         splátky úrokov z úverov, z toho:           
8.2.4.1.                       splátky úrokov zo zahraničných úverov           

k. 
       z r. 7.2. – kryté zdrojom do výšky 3,5% z úhrnu poistného 
(§6a ods. 1 z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

l. 
        z r. 7.2.  kryté iným zdrojom (§ 6a ods.5 z. č. 581/2004  
Z. z.), z toho: X     X X 

l.1. 
       zo zostatku zdrojov do výšky 3,5% z úhrnu poistného z roku 
n-1 (§ 6a ods.5 písm. c) z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

l.2. 
             zo zostatku zdrojov do výšky 3,5% z úhrnu poistného  
z roku n-2 (§ 6a ods.5 písm. c) z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

l.3. 
             zo zostatku zdrojov do výšky 3,5% z úhrnu poistného  
z roku n-3 (§ 6a ods.5 písm. c) z. č. 581/2004 Z. z.) X     X X 

              
9. Dane a poplatky (§6a ods. 3 písm. g) z. č. 581/2004 Z. z.)           

10. 
Iné úhrady mimo ZS a prevádzkových činností zdravotnej 
poisťovne          

              
11. Tvorba technickej rezervy na poistné plnenie X X X X   
12. Ostatné technické rezervy a ostatné náklady X X X X   
13. Tvorba oprav. položiek, odpis pohľadávok X X X X   
              
II. Výdavky na individuálne zdravotné poistenie           
         
BB. Výdavkové finančné operácie celkom, z toho:  

1. 
úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  – poskytnuté 
 v tuzemsku           

2. 
úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – poskytnuté  
do zahraničia           

3. účasť na majetku           
4. odplata za postúpenú pohľadávku           
5. splácanie tuzemskej istiny           
6. splácanie zahraničnej istiny           
7. splácanie finančného prenájmu           



C. P o h ľ a d á v k y  celkom, v tom:  X X X X 
1. pohľadávky na poistnom na základe predpisu           
2. pohľadávky na sankciách           
3. pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti           

4. 
pohľadávky z prerozdelenia poistného (voči inej zdravotnej 
poisťovni)           

5. 
pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou           

6. pohľadávky voči štátnemu rozpočtu            
7. pohľadávky na poistnom na základe odhadu           

8. 
opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného 
poistenia           

9. ostatné pohľadávky (za regresné náhrady)            
              
D. Z á v ä z k y  celkom, z toho:  X X X X 

m.           po lehote splatnosti celkom           
1. lekárne (Rp), z toho:           
1.1.           po lehote splatnosti           
2. výdajne a optiky, z toho:           
2.1.           po lehote splatnosti           
3. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, z toho:           
3.1.           po lehote splatnosti           
4. z prerozdelenia           
5. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou           
6. štátny rozpočet           
7. návratná finančná výpomoc zo ŠR           
8. pôžičky a úvery           
9. penalizačné faktúry           
10. z preplatkov na poistnom           
11. z daní           
12. ostatné           
13. odhadné účty – krátkodobé rezervy           
              
E. Prebytok – schodok (0.+A.+AA.)-(B.+BB.)   X 

EE. 
Prebytok – schodok bežného roka (A.+AA.)-(B.+BB.) /  
zisk – strata  

1. Základné imanie (+,-) X X X X   
2. Tvorba rezervného fondu X X X X   
3. Tvorba ostatných fondov X X X X   
4. Tvorba rezervného fondov zo zisku na zdravotnú starostlivosť   X X X X   
              

V. 
Individuálne zdravotné poistenie – Prebytok-schodok (I.-II.) / 
zisk – strata  

              
F. Fond zo zisku s účelom na zdravotnú starostlivosť   X X X X   
1. Stav fondu na začiatku obdobia           
2. Tvorba fondu           
3. Použitie fondu           
4. Zostatok fondu         
              
G. R e z e r v n ý   f o n d   X X X X   
1. Stav fondu na začiatku obdobia           
2. Tvorba fondu           
3. Použitie fondu           
4. Zostatok fondu         
              
H. T e c h n i c k á    r e z e r v a    X X X X   
1. Stav technickej rezervy na začiatku obdobia           
2. Tvorba technickej rezervy           
3. Použitie technickej rezervy           
4. Zostatok technickej rezervy         

4.a. 
objem zostatku TR na ZS s doručenou faktúrou, ktorá nebola  
ku dňu účtovnej závierky uhradená (pred revidovaním)           
  



I. O s t a t n é  kapitálové  fondy X X X X   
1. Stav fondu na začiatku obdobia           
2. Tvorba fondu           
3. Použitie fondu           
4. Zostatok fondu         
              
J. F o n d  nepredvídaných rizík X X X X   
1. Stav fondu na začiatku obdobia           
2. Tvorba fondu           
3. Použitie fondu           
4. Zostatok fondu         
              
K. Z á k l a d n é   i m a n i e  X X X X   
1. Stav na začiatku obdobia           
2. Stav na konci obdobia           
              
L. Informatívne ukazovatele       X X 
1. priemerný počet pracovníkov     X     
2. úspešnosť výberu poistného za bežný rok   X       

3. 
úspešnosť výberu poistného za bežný rok vrátane doplatkov  
z min. období   X       

4. 
podiel vlastných zdrojov na poistnom po prerozdeľovaní...  
( § 14 ods. 2 písm. a) z. č. 581/2004 Z. z.)   %       

5. 
podiel krátkodobých aktív k neuhradeným záväzkom voči 
poskytovateľom...  ( § 14 ods. 2 písm. b) z. č. 581/2004 Z. z.)   hodnota       

6. 
schopnosť uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom  
v lehote... ( § 14 ods. 2 písm. c) z. č. 581/2004 Z. z.) X áno / nie X     

7. 
počet čakajúcich pacientov v zoznamoch  na poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti  X   X     

8. predpis poistného v danom mesiaci X   X     
9. predpis ročného poistného X X       
10. počet zmluvných poskytovateľov ambulantnej ZS     X     
11. počet zmluvných poskytovateľov ústavnej ZS     X     
       
       
Vypracoval:      
Zodpovedný:      
Dátum:      



 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky    
Prehľad o priemernom počte poistencov    
     
Zdravotná poisťovňa:    

    za mesiac 
 počet poistných vzťahov evidovaných na 

poistencov aj v inom poistnom vzťahu   
1. 2. 3. 4.  

0. Fyzický počet poistených osôb   x  
1. Počet poistných vzťahov: x  
1.1.    zamestnanci      
1.2.    SZČO      
1.3.    iní platitelia poistného (§11, ods.2 z. č. 580/2004 Z. z.)      
1.4.    poistenci, za ktorých je platiteľom poistného štát      
         

2. 
Rozdelenie poistencov štátu podľa kategórií – z. č. 580/2004 
Z. z. § 11 ods. 7 písm. : x  

2.a              a)  nezaopatrené dieťa..   x  
2.b              b)  FO, kt. poberá dôchodok..   x  
2.c              c)  FO, kt. poberá rodičovský príspevok   x  
2.d              d)  FO, kt. dosiahla dôchodkový vek..   x  
2.e              e)  FO, kt. je invalidná..   x  
2.f              f)   FO vo väzbe...   x  
2.g              g)  FO, kt. sa poskytuje starostlivosť v zariadení..   x  
2.h              h)  zahraničný študent...   x  
2.i              i)   FO, kt. poberá peňažný prísp. za opatrovanie   x  
2.j              j)   FO, kt. sa stará o dieťa...   x  
2.k              k)  FO, kt. opatruje občana s ŤZP    x  
2.l              l)   manžel/ka štat./v.z. zamestnanca ... v zahraničí    x  
2.m              m)  PN   x  
2.n              n)  FO, kt. poberá dávku v hmotnej núdzi...   x  
2.o              o)  FO v evidencii uchádzačov o zamestnanie   x  
2.p              p)  cudzinec zaistený na území SR   x  
2.q              q)  azylant   x  
2.r              r)  FO  – cirkvi, rehoľné a char. spoloč.   x  
2.s              s)  PN – vojaci, policajti   x  
2.t              t)  doktorandi   x  
2.u              u) FO, kt. vykonáva osobnú asistenciu FO s ŤZP   x  
     
Vypracoval:    
Zodpovedný:    
Dátum:     
     
Vysvetlivky:    
1. Údaje sú za  denný priemer poistencov (poistných vzťahov) za daný mesiac – súčet denných stavov počtov poistencov (poistných vzťahov)  
    v mesiaci / počet dní v príslušnom mesiaci. 
2. V hlavičke tabuľky uvádzať konkrétny mesiac a rok, za ktorý sú predkladané údaje.   
3. Údaj v riadku 1.4. v stĺpci 3. je totožný s údajom v riadku 2. v stĺpci 3.    
4. V riadkoch 1.1. až 1.4. v stĺpci 4. sa uvádza počet poistných vzťahov uvádzaných v danom riadku v stĺpci 3, ktoré sú evidované na poistencov,  
    ktorí majú aj iné poistné vzťahy. 
5. V predmetnej tabuľke sa uvádzajú iba aktívne poistné vzťahy, za ktoré sa zdravotnej poisťovni platí poistné.  
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Príručka
na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy

na roky 2012 až 2014

Číslo: MF/008083/2011-411

Úvod

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 vydaná v súlade
s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „príručka“) obsahuje textovú a prílohovú časť.

Prílohu č. 1 tvoria Kódy zdrojov, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2012 až 2014, prílohu č. 3 tvorí Číselník mimorozpočtových účtov štátnych rozpočto-
vých organizácií.

I. Rozpočet verejnej správy

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej
správy na obdobie 2012 až 2014. Súhrnné údaje rozpočtu verejnej správy budú vychádzať z predlo-
žených návrhov rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy, a to štátneho rozpočtu, rozpočtov štát-
nych fondov, rozpočtov príspevkových organizácií štátu zaradených Štatistickým úradom Slovenskej re-
publiky do sektora verejnej správy, rozpočtov verejných vysokých škôl, rozpočtu Fondu národného ma-
jetku Slovenskej republiky a rozpočtu Slovenského pozemkového fondu, rozpočtu Sociálnej poisťovne
a rozpočtov zdravotných poisťovní. Súčasťou súhrnných údajov rozpočtu verejnej správy sú aj údaje po-
skytnuté ostatnými subjektami verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zarade-
né do sektora verejnej správy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská konsoli-
dačná, Rozhlas a televízia Slovenska, Tlačová agentúra SR, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Roz-
hlasová a televízna spoločnosť, Audiovizuálny fond). Návrh súhrnného rozpočtu za obce a vyššie územ-
né celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zaradené do sektora
verejnej správy predkladá odbor rozpočtovej regulácie Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zá-
väzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2012, pričom
rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2013 a 2014, je orientačný a bude sa upres-
ňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

V rozpočtoch jednotlivých subjektov verejnej správy sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorá
umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vytvoriť výstupné
zostavy za celý sektor verejnej správy, ktoré poskytnú vláde a parlamentu prehľad o príjmoch a smero-
vaní výdavkov sektora verejnej správy v rokoch 2012 až 2014 a ktorými sa zabezpečia údaje pre
medzinárodné porovnávania.

Jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, zapracujú do návrhov svo-
jich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu v súlade s návrhom štátneho rozpočtu schváleným
vládou. Zdravotné poisťovne predkladajú návrhy svojich rozpočtov Ministerstvu zdravotníctva Sloven-
skej republiky a verejné vysoké školy predkladajú návrhy svojich rozpočtov Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond a Fond
národného majetku Slovenskej republiky sú povinné prerokovať s ministerstvom financií v súlade
s § 14 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrhy svojich rozpočtov pred ich prerokova-
ním vo svojich orgánoch. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné vypracovať ná-
vrh súhrnného rozpočtu za zdravotné poisťovne a prerokovať ho s ministerstvom financií v súlade
s § 14 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopl-
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není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rovnako prerokujú návrhy svojich rozpočtov s mi-
nisterstvom financií aj ostatné subjekty verejnej správy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky je povinné vypracovať návrh súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy a preroko-
vať ho s ministerstvom financií v súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjekty verejnej správy, ktoré poskytli alebo prijali úvery (finančné operácie, hlavná kategória
800 alebo 500) a emitovali cenné papiere, uvedú v prílohe návrhu svojho rozpočtu údaje týkajúce
sa časového rozlíšenia platených a prijatých úrokov, t. j. predpokladanú hodnotu úhrad úrokov
a hodnotu časovo rozlíšených úrokov na jednotlivé rozpočtové roky.

II. Rozpočtová klasifikácia

1. Všeobecne

V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na úč-
toch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia
príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s fi-
nančnými aktívami.

Vynakladanie rozpočtových prostriedkov alebo inkaso príjmov nemožno opierať o zaradenie da-
ného titulu do rozpočtovej klasifikácie. Vždy je potrebné vychádzať z príslušných právnych predpisov,
ktoré oprávňujú organizáciu na výber rozpočtových príjmov alebo na realizáciu príslušných výdav-
kov. Rozpočtová klasifikácia tieto právne predpisy nenahradzuje.

Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú
klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č.MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca
č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republi-
ky č.195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Vý-
davky na roky 2012 až 2014 sa rozpíšu do najnižšej úrovne funkčnej klasifikácie.

2. Systém kódovania v rozpočtovej klasifikácii

2a. Schéma kódovania druhovej klasifikácie
druh

xxx

Kód druhovej klasifikácie sa uvádza na rozpočtové a realizačné dokumenty.

2b. Schéma kódovania organizačnej klasifikácie
kapitola/štátny fond/subjekt verejnej správy

xxxxxxxx
číselné označenie
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Prostredníctvom kódovania organizačnej klasifikácie sa identifikujú rozpočtové operácie podľa
kapitol štátneho rozpočtu a ostatných subjektov sektora verejnej správy. Kód štátneho fondu je nezá-
vislý, t. j. neobsahuje kód príslušnej kapitoly, ktorá je správcom štátneho fondu.

S kódovaním organizačnej klasifikácie súvisí i označenie druhu rozpočtu verejnej správy príslušným
kódom uvedeným v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifi-
kácie č.MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

2c. Schéma programového kódovania
program

podprogram

projekt/prvok

xxx xx   xx

Na účely zostavovania a vykazovania rozpočtu sa používa trojstupňový alfanumerický kód.

1. úroveň – program je označený trojmiestnym kódom

2. úroveň – podprogram je označený dvojmiestnym kódom

3. úroveň – projekt/prvok je označený dvojmiestnym kódom

2d. Schéma kódovania zdrojov
zdroj

xxxx
alfanumerický kód, resp. nula alebo medzera

2e. Číselník kódov programovej štruktúry štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
fondu pre rybné hospodárstvo pre prostriedky EÚ a prostriedky určené na spolufinancovanie
zo štátneho rozpočtu

Tento číselník spravuje odbor systémových analýz a účtovníctva ministerstva financií a bol vydaný
formou usmernení MF SR č. 9/2004 ŠF s platnosťou od 1. 11. 2004 a MF SR č. 12/2007-U v znení
neskorších aktualizácií.

2f. Schéma číselného kódu klasifikácie výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia)
oddiel

skupina

trieda

podtrieda

xx x     x     x

Číselný kód funkčnej klasifikácie je pre potreby zostavenia a vykazovania verejného rozpočtu
štvorstupňový.
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1. úroveň – oddiel je označený dvojmiestnym kódom

2., 3. a 4. úroveň – skupina, trieda a podtrieda postupuje dekadicky po jednom mieste, to znamená,
že číselný kód na štvrtej úrovni je päťmiestny (napr. 01.1.1.4).

2g. Schéma číselného kódu ekonomickej klasifikácie
hlavná kategória

kategória

položka

podpoložka

x x x         xxx

Základným prvkom ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov je podpoložka (šesťmiestny kód).
Zodpovedá určitému druhu príjmov alebo výdavkov vyjadrujúcich náklady na rovnaké vstupy (napr.
na pracovnú silu, dopravu, palivo, strojné zariadenie).

Podpoložky, ktoré majú rovnaký ekonomický charakter, tvoria položky (trojmiestny kód), ktoré sa
sústreďujú do kategórií a kategórie do hlavných kategórií.

Hlavné kategórie (trojmiestny kód končiaci dvoma nulami) a kategórie (trojmiestny kód končiaci
jednou nulou) slúžia najmä makroekonomickým analýzam.

Číslovanie príjmov začína číslicami 1 až 3, číslovanie výdavkov číslicami 6 a 7. Číslovanie príjmo-
vých finančných operácií začína číslicami 4 a 5, číslovanie výdavkových finančných operácií číslicou 8.

3. Spôsob používania

Subjekty verejnej správy sú povinné používať rozpočtovú klasifikáciu pri zostavovaní návrhu roz-
počtu, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizá-
cii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových ban-
kových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov
štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na osobitné postavenie organizácie
Všeobecná pokladničná správa, má uvedená organizácia výnimku pri rozpočtovaní výdav-
kov na mzdy a poistné na úrovni položiek a pri používaní podpoložky s kódom xxx200
s názvom „Ostatné“.

Rozpočtová klasifikácia sa používa aj pri realizácii rozpočtov a vykazovaní údajov v systéme štát-
nej pokladnice. Realizácia rozpočtu verejnej správy v systéme štátnej pokladnice je upravená záko-
nom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a nadväzujúcimi predpismi.

III. Subjekty verejnej správy

Subjekty verejnej správy predložia návrhy svojich rozpočtov na roky 2012 až 2014 minis-
terstvu financií v súlade s uznesením vlády SR k Návrhu východísk rozpočtu verejnej správy.

1. Štátny rozpočet

Správcovia kapitol štátneho rozpočtu (vrátane organizácií v ich pôsobnosti) rozpíšu limity výdav-
kov na roky 2012 až 2014 do programov, podprogramov, projektov/prvkov, podprogra-
mov medzirezortných programov.

Pri zostavovaní programových štruktúr postupujú správcovia rozpočtových kapitol podľa Metodic-
kého pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programo-
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vého rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (Finančný spravodajca č. 8/2009) a Manuá-
lu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovaniu zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Správcovia kapitol pripravia a predložia ministerstvu financií spolu s návrhom svojich rozpočtov aj
návrh prioritných výdavkových titulov pri splnení nasledovných predpokladov: predloženie maximál-
ne troch prioritných výdavkových titulov na rok 2012, určenie poradia dôležitosti priorít, kvantifikova-
nie zdrojového krytia, uvedenie cieľa s podrobným komentárom vrátane očakávaného prínosu na
zvýšenie kvality poskytovania verejných služieb pre občanov dosiahnutého počas celej doby
realizácie projektu.

Súčasťou predloženého návrhu bude aj Register investícií na roky 2012 až 2014 v elektronickej
forme. Ministerstvo financií pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014
bude vychádzať z údajov v Registri investícií, ktoré predloží správca kapitoly.

1.1. Rozpočet kapitol štátneho rozpočtu

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu kapitol je rozpočet ústredného orgánu ako rozpoč-
tovej organizácie a rozpočty jednotlivých organizácií v ich zriaďovateľskej, resp. vecnej pôsobnosti.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu kapitol je rozpočet podľa programov, podprogra-
mov, projektov/prvkov, rozpísaných na jednotlivé organizácie v ich zriaďovateľskej, resp. vecnej
pôsobnosti.

Spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2012 pozostáva zo schváleného rozpočtu na bežný rok, ná-
vrhu rozpočtu na rok 2012 na univerzálnych formulároch MF-P-2012-01, MF-VP-2012-02.

Spracovanie návrhov rozpočtov na roky 2013 a 2014 je na univerzálnych formulároch
MF-P-2013-2014-03 a MF-VP-2013-2014-04. Rozpočtový informačný systém (ďalej „RIS“) poskytne
údaje z hore uvedených formulárov zostavami z RIS-u.

Do rozpočtov na každej úrovni sa do súčtu príjmovej časti nezahŕňajú granty, t. j. v hlavnej kategó-
rii 300 položky 311, 321, 331, 332. Tieto položky majú informatívny charakter a zostavovateľ roz-
počtu je povinný predpokladaný príjem grantov v príslušnom roku na nich uviesť. Očakávaný príjem
naturálnych grantov sa uvádza slovne v „Poznámke“. Súčasne je potrebné granty uviesť i na strane vý-
davkov v „Poznámke“ k výdavkovým položkám, v rámci ktorých sa predpokladá ich použitie. Rovna-
ký postup na strane výdavkov platí i pre prípadné prijaté vládne úvery, t. j. musí byť zrejmé, aké
výdavky sa uvažuje kryť úverovými zdrojmi.

Súčasťou hlavnej kategórie 300 sú prijaté transfery, položky 312, 322, 341, ktoré na rozdiel od
grantov, je zostavovateľ rozpočtu povinný zahrnúť do súčtu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

1.2. Rozpočet príspevkových organizácií

Správca kapitoly zabezpečí spracovanie návrhu rozpočtu (aj za oblasť zamestnanosti) za všetky
príspevkové organizácie vo svojej pôsobnosti jednotlivo.

Príspevkové organizácie rozpisujú rozpočet na druhu rozpočtu 22 podľa jednotlivých rokov. Prí-
spevkové organizácie majú povinnosť uviesť všetky finančné zdroje (t. j. aj vlastné).

1.3. Predloženie návrhu rozpočtu kapitoly

Správca kapitoly predloží návrh rozpočtu na predpísaných formulároch za všetky predpísané roky

� listinnou formou a elektronicky

a) ministerstvu financií – odboru rozpočtových analýz

� podrobný komentár zdôvodňujúci návrh rozpočtu kapitoly ako celku, vrátane komentára
za oblasť zamestnanosti a komentáre, ktoré sú požadované k jednotlivým formulárom,
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� komentár k návrhu rozpočtu štátneho fondu ako prílohu k návrhu rozpočtu kapitoly,

� osobitne údaje o výške dotácií na prenesený výkon štátnej správy na obce a osobitne na
prenesený výkon štátnej správy na VÚC v členení na kategórie 640 a 720 a v členení na
jednotlivé druhy preneseného výkonu s podrobným komentárom,

� osobitne údaje o dotáciách na iné úlohy realizované obcami a vyššími územnými celkami
a financované z príslušnej kapitoly v členení na kategórie 640 a 720 a v členení na úlo-
hy s podrobným komentárom,

� údaje o jednotlivých mimorozpočtových účtoch vrátane pohybov prostriedkov a podrob-
ného komentára,

� osobitne údaje o výške bežných a kapitálových transferov v rámci verejnej sprá-
vy. Údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie spracovania návrhov rozpočtov ostat-
ných subjektov verejnej správy a konsolidácie verejných výdavkov. Z uvedených
dôvodov je potrebné im venovať náležitú pozornosť už pri prvom rozpise návrhu
rozpočtu. V prípade, že v ďalších etapách zostavovania rozpočtu dôjde k zmene
týchto transferov, je potrebné tieto údaje ihneď oznámiť ministerstvu financií a prí-
slušnému subjektu verejnej správy, ktorému je transfer určený,

� súhrnný návrh rozpočtu za príspevkové organizácie s komentárom,

� návrh prioritných výdavkových titulov prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v prílo-
he č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014,

� Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predloží podrobný ko-
mentár k návrhu súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy,

� Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predloží podrobný komentár k návrhu sú-
hrnného rozpočtu za zdravotné poisťovne, ako aj súhrnné údaje a podrobný komentár za
verejné zdravotné poistenie,

� návrh rozpočtu kapitoly, ktorý predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej re-
publiky podľa písmena b),

� ďalšie údaje a podklady k návrhu rozpočtu na požiadanie ministerstva financií;

b) príslušnému výboru Národnej rady SR v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom roz-
počte

� návrh rozpočtu kapitoly s podrobným komentárom;

� prostredníctvom Rozpočtového informačného systému

� návrh rozpočtu kapitoly vrátane programov a organizácií, ktoré sú účastníkmi programov a Re-
gistra investícií,

� návrh rozpočtu štátneho fondu podľa programov,

� návrhy rozpočtov za jednotlivé príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly,

� Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predloží návrh súhrnného
rozpočtu za verejné vysoké školy,

� Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predloží návrh súhrnného rozpočtu za zdra-
votné poisťovne.
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2. Rozpočty štátnych fondov (Environmentálny fond, Národný jadrový fond na vyraďo-
vanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioak-
tívnymi odpadmi, Štátny fond rozvoja bývania)

Pri zostavovaní programových štruktúr postupujú štátne fondy podľa Metodického pokynu Minis-
terstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (Finančný spravodajca č. 8/2009).

Návrhy svojich rozpočtov na roky 2012 až 2014 spolu s podrobným komentárom, vrátane návr-
hu rozpočtu za oblasť zamestnanosti, budú štátne fondy predkladať prostredníctvom svojho správcu
odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

Štátne fondy v podrobných komentároch uvedú aj údaje o dotáciách poskytnutých do rozpočtov
obcí a vyšších územných celkov a účel ich použitia.

Štátny fond rozvoja bývania v komentári uvedie údaje za skutočnosť roku 2010, schválený roz-
počet na rok 2011 a návrh rozpočtu na roky 2012 až 2014 o objeme poskytnutých úverov, splátkach
istiny a pohľadávkach za nesplatené úvery k 31. 12. Zároveň uvedie výšku priemernej úrokovej sadz-
by z poskytnutých a nesplatených úverov do 31. 12. 2011 a objem týchto úverov a výšku priemernej
úrokovej sadzby z novoposkytnutých úverov a objem novoposkytnutých úverov v roku 2012.

Zároveň uvedie aj objem finančných prostriedkov poskytnutých v rokoch 2012 až 2014 obciam
a vyšším územným celkom ako návratné zdroje financovania.

3. Rozpočty obcí a vyšších územných celkov

Rozpočtová klasifikácia je záväzná aj pri zostavovaní rozpočtov obcí a vyšších územných celkov
a organizácií v ich pôsobnosti. Formuláre uvedené v Prílohe č. 2 príručky sú pre obce a vyššie územné
celky a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti orientačné, resp. môžu podľa nich zostavovať svoje
rozpočtové dokumenty. Postup predkladania a schvaľovania (v súlade s platnou legislatívou) návrhu
rozpočtu obce je v kompetencii obecného zastupiteľstva a návrhu rozpočtu vyššieho územného celku
je v kompetencii zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 predloží odbor roz-
počtovej regulácie ministerstva financií spolu s podrobným komentárom odboru rozpočtu verejnej
správy ministerstva financií súhrnný návrh rozpočtov za obce, vyššie územné celky a príspevkové or-
ganizácie v pôsobností obcí a vyšších územných celkov, ktoré sú Štatistickým úradom SR zaradené do
sektora verejnej správy.

4. Rozpočty fondov sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (rozpočet Sociálnej
poisťovne, rozpočty zdravotných poisťovní)

Sociálna poisťovňa zostaví prostredníctvom Rozpočtového informačného systému návrh svojho
rozpočtu na roky 2012 až 2014 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni
funkčnej klasifikácie.

Návrh svojho rozpočtu, vrátane návrhu za oblasť zamestnanosti, na jednotlivé roky predloží spolu
s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtových analýz ministerstva
financií.

Zdravotné poisťovne zostavia v Rozpočtovom informačnom systéme návrhy svojich rozpočtov
na roky 2012 až 2014 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni funkčnej
klasifikácie.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vypracúva v Rozpočtovom informačnom systéme
návrh súhrnného rozpočtu za zdravotné poisťovne na jednotlivé rozpočtové roky v plnom rozsa-
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hu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni funkčnej klasifikácie a predkladá ho spolu s podrob-
ným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

5. Rozpočet Fondu národného majetku Slovenskej republiky a rozpočet Slovenského
pozemkového fondu

Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond zostaví v Rozpočto-
vom informačnom systéme návrh svojho rozpočtu na roky 2012 až 2014 v plnom rozsahu ekonomic-
kej klasifikácie a na najnižšej úrovni funkčnej klasifikácie. Spracované návrhy rozpočtov na jednotlivé
rozpočtové roky (aj za oblasť zamestnanosti) predložia spolu s podrobným komentárom zdôvodňujú-
cim návrh rozpočtu odboru rozpočtu verejnej správy ministerstva financií.

6. Rozpočet verejných vysokých škôl

Verejné vysoké školy predložia v Rozpočtovom informačnom systéme spracované návrhy svojich
rozpočtov na roky 2012 až 2014 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni
funkčnej klasifikácie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracúva v Rozpočtovom in-
formačnom systéme návrh súhrnného rozpočtu (vrátane návrhu rozpočtu za oblasť zamestnanosti)
za verejné vysoké školy na jednotlivé rozpočtové roky v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na
najnižšej úrovni funkčnej klasifikácie a predkladá ho spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim
návrh rozpočtu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom svojho úradu
určí transfer verejným vysokým školám na podpoložkách 641008 a 721003.

Verejné vysoké školy rozpisujú rozpočet na druhu rozpočtu 11. Verejné vysoké školy majú povin-
nosť uviesť všetky finančné zdroje (t. j. aj vlastné zdroje).

7. Rozpočet ostatných subjektov verejnej správy

Ostatné subjekty verejnej správy zaradené Štatistickým úradom Slovenskej republiky do sektora
verejnej správy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská konsolidačná, Roz-
hlas a televízia Slovenska, Tlačová agentúra SR, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Rozhlasová
a televízna spoločnosť, Audiovizuálny fond) sú povinné predložiť odboru rozpočtových analýz minis-
terstva financií údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy vrátane podkladov za
oblasť zamestnanosti a údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k subjektom ve-
rejnej správy v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni funkčnej klasifikácie spo-
lu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu spracovávajú
prostredníctvom Rozpočtového informačného systému.

IV. Spôsob spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

Zber informácií pre tvorbu návrhu rozpočtu na roky 2012 až 2014 bude prebiehať prostredníc-
tvom aplikačného programového vybavenia RIS. Spracovanie bude realizované centralizovaným
spôsobom, prostredníctvom počítačov pripojených do DataCentra v rámci RIS-u.

Spracovanie štátneho rozpočtu v informačnom systéme RIS

Kapitoly a ich organizácie, zostavujúce návrh štátneho rozpočtu v systéme RIS, budú podporova-
né pri jednotlivých činnostiach jeho navigačnými prostriedkami.

Z dôvodu zabezpečenia kontinuálnosti rozpočtu na rok 2012 v priebehu celého rozpoč-
tového procesu umožní Rozpočtový informačný systém modifikáciu návrhu rozpočtu iba
v tých kapitolách, kde dôjde k zmene rozpočtu či už po rokovaniach s ministerstvom financií,
po rokovaní vlády SR k návrhu rozpočtu alebo po rokovaní v Národnej rade SR. Ostatné ka-
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pitoly štátneho rozpočtu budú používať pôvodný rozpis svojho návrhu rozpočtu v celom roz-
počtovom procese, t. j. od návrhu východísk po parlamentný rozpis.

Odporúčaný postup:

Modul programového rozpočtovania (RIS.MPR)

� správca kapitoly vytvorí nový návrh programovej štruktúry pre RIS.ZORO, v ktorom upraví platnú
programovú štruktúru kapitoly (programy, podprogramy, projekty/prvky),

� v prípade, že projekt/prvok je zároveň opatrením/podopatrením programových dokumentov
a inej pomoci EÚ integrovaných do programu príslušnej kapitoly, správca kapitoly priradí projek-
tu/prvku zodpovedajúci eurokód: pre operačné programy Národného strategického referenčné-
ho rámca 2007 – 2013 sú eurokódy uvedené v Číselníku kódov programovej štruktúry
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo pre pro-
striedky EÚ a prostriedky určené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu,

� priradí programovým položkám na najnižšej úrovni organizácie ako účastníkov, ktorí sa budú po-
dieľať na ich riešení,

� po ukončení zmien v štruktúre zmenou stavu návrhu na „Aktualizovaná klasifikácia“ správca kapi-
toly aktualizuje programovú klasifikáciu pre zostavenie návrhu rozpočtu v module RIS.ZORO,

� správca kapitoly, príp. organizácie s delegovanými právami následne upravujú identifikačné úda-
je programových položiek, ich zámery, ciele a merateľné ukazovatele,

� po ukončení prác na programovej štruktúre zmenou jej stavu na „Návrh na kapitole schválený“ je
tento návrh prístupný pre pracovníkov ministerstva financií.

Modul zostavovania rozpočtu (RIS.ZORO)

� správca kapitoly rozpíše limity výdavkov určené ministerstvom financií v etape pre návrh rozpočtu
verejnej správy na limity svojim podriadeným organizáciám (systém vyžaduje rozpísať minimálne
limity v štruktúre limitov kapitoly, ako ich zadalo ministerstvo financií), ktoré bude využívať ako zá-
väzné ukazovatele pre zostavenie svojho rozpočtu,

� organizácie (alebo správca kapitoly, ak vypracováva návrh rozpočtu za svoje organizácie) do-
stanú definovanú hodnotu svojho limitu a zoznam najnižších úrovní programovej štruktúry, na fi-
nancovaní ktorej sa svojimi rozpočtami budú podieľať,

� organizácie rozpíšu bežné výdavky v priradenej programovej štruktúre podľa limitov do najnižšej
úrovne funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie na roky 2012 až 2014,

� organizácie rozpíšu príjmy podľa formulárov MF-P-2012-01 a MF-P-2013-2014-03,

� organizácie rozpíšu bežné a kapitálové výdavky podľa formulárov MF-VP-2012-02
a MF-VP-2013-2014-04.

Modul registra investícií (RIS.RI)

� organizácie (kapitoly) rozpíšu kapitálové výdavky na príslušnej najnižšej úrovni programovej
štruktúry do investičných akcií, ktorých sú investormi (ak tak neurobili v module RIS.ZORO),

� organizácia musí výdavky každej investičnej akcie rozpísať podľa rozpočtovej klasifikácie, čím sú-
časne vyplní kapitálové výdavky pre formulár MF-VP-2012-02, resp. MF-VP-2013-2014-04,

� organizácie upravia identifikačné údaje, náklady a termíny investičných akcií k dátumu 1.1.2012
prostredníctvom výberu rýchlej voľby „Návrh rozpočtu 2012“ .
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Spracovanie údajov mimorozpočtových účtov

� rozpočtové organizácie zadajú predpokladané počiatočné stavy na mimorozpočtových účtoch
a rozpíšu pohyby na definovaných mimorozpočtových účtoch v podrobnej ekonomickej a funk-
čnej klasifikácii prostredníctvom rozšírenej funkcionality modulu RIS.ZORO (v príslušnej etape
spracovania štátneho rozpočtu).

Spracovanie údajov prioritných výdavkových titulov

� v rámci návrhu programovej štruktúry (modul MPR) zároveň vytvára správca kapitoly aj zoznam
prioritných výdavkových titulov,

� rozpočtové organizácie určené ako účastníci týchto prioritných titulov rozpíšu požadované navý-
šenie výdavkov v určenej etape v module RIS.ZORO,

� každý prioritný výdavkový titul sa rozpíše v rámci novootvorenej programovej položky,
pričom presun do štandardných položiek programovej štruktúry bude možný až po
schválení prioritného výdavkového titulu,

� správca kapitoly po ukončení tvorby návrhu rozpočtu podriadených organizácií skontroluje dodr-
žanie limitov, prevezme rozpočty organizácií do svojho rozpočtu a celý rozpočet kapitoly odo-
vzdá na schválenie ministerstvu financií.

Spracovanie odovzdaného návrhu rozpočtu kapitol

� pracovníci ministerstva financií spracujú odovzdaný návrh rozpočtu kapitol, jeho úpravy a prípra-
vu na schválenie vo vláde a parlamente v module RIS.ZORO PLUS,

� správca kapitoly po dohode so zodpovedným pracovníkom ministerstva financií detailizuje odsú-
hlasené zmeny a rozpisuje ich svojim podriadeným organizáciám v module RIS.ZORO (systém
umožňuje rozpis až do najnižšej úrovne všetkých klasifikácií platných na roky 2012 až 2014),

� organizácie detailizujú rozpísané úpravy (ak tak nevykonal správca kapitoly) do najnižšej úrovne
všetkých klasifikácií platných na roky 2012 až 2014 v module RIS.ZORO,

� po započítaní odsúhlasených a rozpísaných zmien sa pôvodne odovzdaný návrh automaticky sta-
ne návrhom rozpočtu nasledujúcej etapy zostavenia rozpočtu na roky 2012 až 2014,

� Ostatné subjekty verejnej správy predložia návrh svojho rozpočtu v súlade s uznesením
vlády SR k Návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 prostred-
níctvom modulu RIS.ZORO a nimi vytvorenej verzie rozpočtu v etape „1. Návrh kapitol“,
v štruktúre príjmových a výdavkových formulárov (MF-P-2012-01, MF-P-2013-2014-03,
MF-VP-2012-02 a MF-VP-2013-2014-04). Zmeny súvisiace so schválením rozpočtu verej-
nej správy na roky 2012 až 2014 vo vláde SR predložia vo verzii v etape „Vládny roz-
pis“ a zmeny v NR SR vo verzii v etape „Parlamentný rozpis“ do 31.12.2011,

� Ministerstvo zdravotníctva SR pri predkladaní návrhu rozpočtu za zdravotné poisťovne
využije získaný sumár za jednotlivé zdravotné poisťovne a následne do modulu
RIS.ZORO zadá upravený sumárny rozpočet za všetky zdravotné poisťovne, ktorý bude
využitý ako podklad do rozpočtu verejnej správy,

� Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri predkladaní návrhu rozpočtu za ve-
rejné vysoké školy využije získaný sumár za jednotlivé vysoké školy a následne do mo-
dulu RIS.ZORO zadá upravený sumárny rozpočet za všetky verejné vysoké školy, ktorý
bude využitý ako podklad do rozpočtu verejnej správy,

� Zber a spracovanie návrhu rozpočtu na roky 2012 až 2014 podľa jednotlivých organizácií kapi-
tol zabezpečuje správca kapitoly prostredníctvom aplikačného programového vybavenia RIS
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v centrálnej databáze RIS-u. Jednotlivé organizácie sa v prípade potreby konzultácie obracajú vo
vecnej problematike na svojho správcu kapitoly a v oblasti aplikačného programového vybavenia
na Centrum podpory užívateľov

CPU – DataCentrum, tel. 0850 123 344,
e-mail: cpu@datacentrum.sk.
fax: 02 / 52 923 871

V prípade potreby konzultácie správcu kapitoly otázky k uvedenej problematike adresujte na:

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Tel. 02 / 59 582 344
Fax: 02 / 59 582 358
E-mail: manager@mfsr.sk

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Príloha č. 1
k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

Kódy zdrojov

1/ v štátnom rozpočte

10 Štátny rozpočet

11 Rozpočet kapitoly

111 Rozpočtové prostriedky kapitoly

114 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1141 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1142 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF) – spolufinancovanie zo ŠR

115 Európsky fond regionálneho rozvoja

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

1152 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR

116 Európsky sociálny fond

1161 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

1162 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

117 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1171 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
(prostriedky EÚ)

1172 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
– spolufinancovanie zo ŠR

118 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1181 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)

1182 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu – spolufinancovanie zo ŠR

119 Kohézny fond

1191 Kohézny fond (prostriedky EÚ)

1192 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

11A Vnútorné politiky

11A1 Vnútorné opatrenia (prostriedky EÚ)

11A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)

11A3 Budovanie Schengenských hraníc

11A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice

11A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS

11A6 Budovanie Schengenských hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových prostried-
kov kapitoly

11A7 Prechodný fond – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
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11A8 Vnútorné opatrenia – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

11B Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových
fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce progra-
mového obdobia 2007 – 2013

11B1 PHARE

11B2 ISPA

11B3 SAPARD

11B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
(okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republi-
ka)

11B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+

11C Vládne úvery

11C1 Európska investičná banka

11C2 Rozvojová banka Rady Európy

11C3 Svetová banka

11C4 Iné

11C5 Vládne úvery – spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ)

11D Zdroje získané emisiou štátnych dlhopisov – finančné operácie

11E Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)

11E2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie EHP

11E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)

11E4 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie NFM

11F Výskumný fond pre uhlie a oceľ

11F1 Výskumný fond pre uhlie a oceľ (prostriedky EÚ)

11F2 Výskumný fond pre uhlie a oceľ – spolufinancovanie zo ŠR

11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

11J Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF (2. programové ob-
dobie)

11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)

11J2 Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR

11J3 Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

11J4 Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)

11J5 Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR

11J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)

11J8 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – spolufinancovanie
zo ŠR
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11K Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. progra-
mové obdobie)

11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)

11K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR

11L Európsky fond pre rybné hospodárstvo – (2. programové obdobie)

11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ)

11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo – spolufinancovanie zo ŠR

11M Štrukturálne opatrenia – (3. programové obdobie)

11M1 Štrukturálne opatrenia (prostriedky EÚ)

11M2 Štrukturálne opatrenia – spolufinancovanie zo ŠR

11N Švajčiarsky finančný mechanizmus

11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)

11N2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie ŠFM

11O Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (2. programové obdobie)

11O1 Doprava a energia (prostriedky EÚ)

11O2 Doprava a energia – spolufinancovanie zo ŠR

11O3 Výskum, vývoj a inovácie (prostriedky EÚ)

11O4 Výskum, vývoj a inovácie – spolufinancovanie zo ŠR

11O5 Vzdelávanie a sociálne veci (prostriedky EÚ)

11O6 Vzdelávanie a sociálne veci – spolufinancovanie zo ŠR

11O7 Dane, clá a financie (prostriedky EÚ)

11O8 Dane, clá a financie – spolufinancovanie zo ŠR

11O9 Iné (prostriedky EÚ)

11OA Iné – spolufinancovanie zo ŠR

11P Občianstvo (2. programové obdobie)

11P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia (prostriedky EÚ)

11P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia – spolufinancovanie zo ŠR

11P3 Kultúra a médiá (prostriedky EÚ)

11P4 Kultúra a médiá – spolufinancovanie zo ŠR

11R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (2. programové obdobie)

11R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc (prostriedky EÚ)

11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových pro-
striedkov kapitoly

11R3 Iné (prostriedky EÚ)

11R4 Iné – spolufinancovanie zo ŠR
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11S Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)

11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostried-
kov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR –
ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT)

11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (vrátane spolufi-
nancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013)

11S3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata

11T Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)

11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

11T2 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

11U Kohézny fond (2. programové obdobie)

11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)

11U2 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

12 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

121 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

123 Zdroje na spolufinancovanie ISPA

125 Zdroje na spolufinancovanie Prechodného fondu

126 Zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP

127 Zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu

128 Zdroje na spolufinancovanie Švajčiarskeho finančného mechanizmu

129 Zdroje na spolufinancovanie ISPA kryté úverom

13 Zdroje z predchádzajúcich rokov

131 Zo štátneho rozpočtu

1315 Zo štátneho rozpočtu z r. 2005 (prostriedky štátneho rozpočtu viazané v roku
2005; nevyčerpané v r. 2006 a viazané v r. 2006)

1316 Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006)

1317 Zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007)

1318 zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008)

1319 Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)

131A Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)

131B Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)

134 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1341 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1342 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF) – spolufinancovanie zo ŠR

135 Európsky fond regionálneho rozvoja

1351 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

1352 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR
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136 Európsky sociálny fond

1361 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

1362 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

137 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1371 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
(prostriedky EÚ)

1372 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
(spolufinancovanie zo ŠR)

138 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1381 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)

1382 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu – spolufinancovanie zo ŠR

139 Kohézny fond

1391 Kohézny fond (prostriedky EÚ)

1392 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

13A Vnútorné politiky

13A1 Vnútorné opatrenia

13A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)

13A3 Budovanie Schengenských hraníc

13A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice

13A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS

13A6 Budovanie Schengenských hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových prostried-
kov kapitoly

13A7 Prechodný fond – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

13B Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových
fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce progra-
mového obdobia 2007 – 2013

13B1 PHARE

13B2 ISPA

13B3 SAPARD

13B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
(okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)

13B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+

13C Vládne úvery

13C1 Európska investičná banka

13C2 Rozvojová banka Rady Európy

13C3 Svetová banka

13C4 Iné
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13C5 Vládne úvery – spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ)

13F Výskumný fond pre uhlie a oceľ

13F1 Výskumný fond pre uhlie a oceľ (prostriedky EÚ)

13F2 Výskumný fond pre uhlie a oceľ – spolufinancovanie zo ŠR

12P Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z predchádzajúcich ro-
kov

12P1 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

12P3 Zdroje na spolufinancovanie ISPA

12P5 Zdroje na spolufinancovanie Prechodného fondu

12P9 Zdroje na spolufinancovanie ISPA kryté úverom

13J Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF (2. programové ob-
dobie)

13J1 Priame platby (prostriedky EÚ)

13J2 Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR

13J3 Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

13J4 Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)

13J5 Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR

13J7 Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)

13J8 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – spolufinancovanie zo ŠR

13K Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. progra-
mové obdobie)

13K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)

13K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR

13L Európsky fond pre rybné hospodárstvo – (2. programové obdobie)

13L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ)

13L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo – spolufinancovanie zo ŠR

13M Štrukturálne opatrenia – (3. programové obdobie)

13M1 Štrukturálne opatrenia (prostriedky EÚ)

13M2 Štrukturálne opatrenia – spolufinancovanie zo ŠR

13O Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (2. programové obdobie)

13O1 Doprava a energia (prostriedky EÚ)

13O2 Doprava a energia – spolufinancovanie zo ŠR

13O3 Výskum, vývoj a inovácie (prostriedky EÚ)

13O4 Výskum, vývoj a inovácie – spolufinancovanie zo ŠR

13O5 Vzdelávanie a sociálne veci (prostriedky EÚ)

13O6 Vzdelávanie a sociálne veci – spolufinancovanie zo ŠR
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13O7 Dane, clá a financie (prostriedky EÚ)

13O8 Dane, clá a financie – spolufinancovanie zo ŠR

13O9 Iné (prostriedky EÚ)

13OA Iné – spolufinancovanie zo ŠR

13P Občianstvo (2. programové obdobie)

13P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia (prostriedky EÚ)

13P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia – spolufinancovanie zo ŠR

13P3 Kultúra a médiá (prostriedky EÚ)

13P4 Kultúra a médiá – spolufinancovanie zo ŠR

13R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (2. programové obdobie)

13R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc (prostriedky EÚ)

13R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc – spolufinancovanie zo ŠR

13R3 Iné (prostriedky EÚ)

13R4 Iné – spolufinancovanie zo ŠR

13S Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)

13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostried-
kov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR –
ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT)

13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (vrátane spolufi-
nancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013)

13S3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata

13T Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)

13T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

13T2 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

13U Kohézny fond (2. programové obdobie)

13U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)

13U2 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

14 Zdroje z ostatných kapitol štátneho rozpočtu (napr. verejno-prospešné
práce, SAV)

20 Štátne finančné aktíva

30 Zdroje zo zahraničia (nenávratné)

32 ISPA

35 Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO)

36 Prostriedky z EÚ (finančné príspevky Spoločenstva na osobitné veterinárne a fyto-
sanitárne činnosti a na vytvorenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných infor-
mačných systémov)
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37 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

38 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+

40 Vlastné zdroje kapitoly (platí najmä pre príspevkové organizácie)

41 Zdroje zo zisku

42 Zdroje z predaja majetku

43 Príspevky prijaté na združenú výstavbu

45 Iné zdroje vyššie neuvedené

46 Vlastné zdroje štátneho fondu

50 Bankové úvery

51 Bankové úvery so štátnou zárukou

52 Bankové úvery bez štátnej záruky

70 Iné zdroje

71 Iné zdroje

72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy

2/ v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov, resp. v rozpočtoch ostatných subjektov
verejnej správy

10 Zo štátneho rozpočtu

11 Zo štátneho rozpočtu

111 Zo štátneho rozpočtu

114 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1141 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1142 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF) – spolufinancovanie zo ŠR

115 Európsky fond regionálneho rozvoja

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

1152 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR

116 Európsky sociálny fond

1161 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

1162 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

117 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1171 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
(prostriedky EÚ)

1172 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
– spolufinancovanie zo ŠR

118 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1181 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)
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1182 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu – spolufinancovanie zo ŠR

119 Kohézny fond

1191 Kohézny fond (prostriedky EÚ)

1192 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

11A Vnútorné politiky

11A1 Vnútorné opatrenia

11A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)

11A3 Budovanie Schengenských hraníc

11A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice

11A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu

11B Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinanco-
vanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov európskej územ-
nej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

11B2 ISPA

11B4 Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; Občianstvo; Sloboda, bezpeč-
nosť a spravodlivosť

11B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

11E Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)

11E2 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (k finančnému mechanizmu EHP)

11E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)

11E4 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (k finančnému mechanizmu Nórskeho
kráľovstva)

11E5 Spolufinancovanie k Finančným mechanizmom z rozpočtu obce, resp. VÚC

11G Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinanco-
vanie povstupových fondov

11G4 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

11G5 Európsky fond regionálneho rozvoja

11G6 Európsky sociálny fond

11G7 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

11G8 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

11G9 Kohézny fond

11GA Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)

11GB Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)

11GC Kohézny fond (2. programové obdobie)

11GD Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. programové
obdobie)
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11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátne-
ho rozpočtu štátneho fondu a zo zdrojov Fondu národného majetku SR)

11K Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. progra-
mové obdobie)

11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)

11K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR

11N Švajčiarsky finančný mechanizmus

11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)

11N2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie ŠFM

11N3 Spolufinancovanie k ŠFM z rozpočtu obce, resp. VÚC

11O Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (2. programové obdo-
bie)

11O1 Doprava a energia (prostriedky EÚ)

11O2 Doprava a energia – spolufinancovanie zo ŠR

11O3 Výskum, vývoj a inovácie (prostriedky EÚ)

11O4 Výskum, vývoj a inovácie – spolufinancovanie zo ŠR

11O5 Vzdelávanie a sociálne veci (prostriedky EÚ)

11O6 Vzdelávanie a sociálne veci – spolufinancovanie zo ŠR

11O7 Dane, clá a financie (prostriedky EÚ)

11O8 Dane, clá a financie – spolufinancovanie zo ŠR

11O9 Iné (prostriedky EÚ)

11OA Iné – spolufinancovanie zo ŠR

11P Občianstvo (2. programové obdobie)

11P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia (prostriedky EÚ)

11P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia – spolufinancovanie zo ŠR

11P3 Kultúra a médiá (prostriedky EÚ)

11P4 Kultúra a médiá – spolufinancovanie zo ŠR

11R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (2. programové obdobie)

11R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc (prostriedky EÚ)

11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc – spolufinancovanie zo ŠR

11R3 Iné (prostriedky EÚ)

11R4 Iné – spolufinancovanie zo ŠR

11S Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)

11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostried-
kov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR –
ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT)
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11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (vrátane spolufi-
nancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR)

11T Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)

11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

11T2 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

11U Kohézny fond (2. programové obdobie)

11U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)

11U2 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

12 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

121 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

13 Zdroje z predchádzajúcich rokov

131 Zo štátneho rozpočtu

1315 Zo štátneho rozpočtu z r. 2005

1316 Zo štátneho rozpočtu z r. 2006

1317 Zo štátneho rozpočtu z r. 2007

1318 Zo štátneho rozpočtu z r. 2008

1319 Zo štátneho rozpočtu z r. 2009

131A Zo štátneho rozpočtu z r. 2010

131B Zo štátneho rozpočtu z r. 2011

132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona

135 Európsky fond regionálneho rozvoja

1351 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

1352 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR

136 Európsky sociálny fond

1361 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

1362 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

137 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1371 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
(prostriedky EÚ)

1372 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia
– spolufinancovanie zo ŠR

138 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1381 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)

1382 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu – spolufinancovanie zo ŠR

139 Kohézny fond

1391 Kohézny fond
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1392 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

13A Vnútorné politiky

13A1 Vnútorné opatrenia

13A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)

13A3 Budovanie Schengenských hraníc

13A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice

13A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS

13B Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinanco-
vanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov európskej územ-
nej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

13B2 ISPA

13B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

13G Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinanco-
vanie povstupových fondov

13G4 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

13G5 Európsky fond regionálneho rozvoja

13G6 Európsky sociálny fond

13G7 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

13G8 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

13G9 Kohézny fond

13GA Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)

13GB Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)

13GC Kohézny fond (2. programové obdobie)

13GD Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. programové
obdobie)

13K Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. progra-
mové obdobie)

13K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)

13K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR

13O Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (2. programové obdobie)

13O1 Doprava a energia (prostriedky EÚ)

13O2 Doprava a energia – spolufinancovanie zo ŠR

13O3 Výskum, vývoj a inovácie (prostriedky EÚ)

13O4 Výskum, vývoj a inovácie – spolufinancovanie zo ŠR

13O5 Vzdelávanie a sociálne veci (prostriedky EÚ)

13O6 Vzdelávanie a sociálne veci – spolufinancovanie zo ŠR

13O7 Dane, clá a financie (prostriedky EÚ)
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13O8 Dane, clá a financie – spolufinancovanie zo ŠR

13O9 Iné (prostriedky EÚ)

13OA Iné – spolufinancovanie zo ŠR

13P Občianstvo (2. programové obdobie)

13P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia (prostriedky EÚ)

13P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia – spolufinancovanie zo ŠR

13P3 Kultúra a médiá (prostriedky EÚ)

13P4 Kultúra a médiá – spolufinancovanie zo ŠR

13R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (2. programové obdobie)

13R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc (prostriedky EÚ)

13R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc – spolufinancovanie zo ŠR

13R3 Iné (prostriedky EÚ)

13R4 Iné – spolufinancovanie zo ŠR

13S Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)

13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostried-
kov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR –
ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT)

13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (vrátane spolufi-
nancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR)

13T Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)

13T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

13T2 Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

13U Kohézny fond (2. programové obdobie)

13U1 Kohézny fond (prostriedky EÚ)

13U2 Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

12P Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z predchádzajúcich ro-
kov

12P1 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

20 Finančné aktíva

30 Zdroje zo zahraničia (nenávratné)

32 ISPA

35 Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO)

37 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

38 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
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40 Vlastné zdroje

41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostat-
ných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových
vozidiel)

42 Zdroje zo zisku

43 Zdroje z predaja majetku

44 Príspevky prijaté na združenú výstavbu

45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu

46 Iné zdroje vyššie neuvedené

50 Bankové úvery

51 Bankové úvery so štátnou zárukou

52 Bankové úvery bez štátnej záruky

60 Zdroje z FNM SR

70 Iné zdroje

71 Iné zdroje

72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy

Vysvetlivky ku kódom zdrojov:

11O Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (2. programové obdobie)

Doprava a energia

� príjmy z programov EÚ, napr. TEN-doprava, TEN-energia, Marco-Polo II, Galileo, Jaslovské
Bohunice (napr. MDVRR SR, MH SR)

Výskum, vývoj a inovácie

� príjmy z programov EÚ, napr. Rámcové programy pre výskum a vývoj, Rámcový program pre
konkurencieschopnosť a inovácie (napr. MŠVVaŠ SR, MH SR, SAV)

Vzdelávanie a sociálne veci

� príjmy z programov EÚ, napr. Progress, celoživotné vzdelávanie, Comenius, Leonardo da Vin-
ci, Erasmus, Mundus, Gruntvig (napr. MPSVR SR, MŠVVaŠ SR)

Dane, clá a financie

� príjmy z programov EÚ, napr. Customs, Fiscalis, Výmena údajov medzi administratívami, pod-
nikateľmi a občanmi-IDA, Excise Movement Control System (napr. MF SR, CR SR, DR SR)

Iné

� príjmy z programov EÚ z oblastí ochrany internetu, vnútorného trhu, štatistiky, boja proti podvo-
dom, napr. Bezpečnejší internet plus, eContent Plus (napr. MF SR, MH SR, ŠÚ SR)
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11P Občianstvo (2. programové obdobie)

Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia

� príjmy z programov EÚ, napr. Verejné zdravie, Ochrana spotrebiteľa, príjmy z programov EÚ
v oblasti komunikácie, informačnej politiky (napr. MZ SR, MH SR)

Kultúra a médiá

� príjmy z programov EÚ, napr. Kultúra 2007, Mládež, Média 2007, Občianstvo (napr. MK SR,
MŠVVaŠ SR, MPSVR SR)

11R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (2. programové obdobie)

Riadenie migrácie, ochrana hraníc

� príjmy z programov EÚ, napr. Európsky utečenecký fond, Fond pre vonkajšie hranice, Európ-
sky fond pre integráciu príslušníkov tretích krajín, Európsky fond pre návraty (napr. MV SR,
Migračný úrad)

Iné

� príjmy z programov EÚ v oblasti základné práva a spravodlivosť, napr. Základné práva,
Trestno-právna spravodlivosť, Občiansko-právna spravodlivosť, Program boja proti násiliu
(Daphne) a prevencia pred drogami a informovanosť, a v oblasti Bezpečnosť a zabezpečenie
slobôd, napr. Prevencia, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu, Prevencia a boj proti kri-
minalite (napr. MV SR)

37 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

� Ide o Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko, Program cezhraničnej spoluprá-
ce Poľsko – Slovensko a Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko, programy
nadnárodnej spolupráce ENPI, spoločný OP HU – SK – RO – UA, OP nadnárodnej spoluprá-
ce Juhovýchodná Európa, OP nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, programy OP
URBACT II, ESPON II, OP INTERACT (národné príspevky jednotlivých štátov) a INTERREG IV
C – zodpovedné rezorty napr. MH SR.
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Príloha č. 2
k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

Formuláre
na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

1. MF-P-2012-01 univerzálny formulár pre rozpočet príjmov na rok 2012

2. MF-VP-2012-02 univerzálny formulár pre rozpočet výdavkov na rok 2012

3. MF-P-2013-2014-03 univerzálny formulár pre rozpočet príjmov na roky 2013 a 2014

4. MF-VP-2013-2014-04 univerzálny formulár pre rozpočet výdavkov na roky 2013 a 2014

5. FORM RP registračný list programu programového rozpočtovania str. 1-4 (tento formulár sa použi-
je aj pre podprogram a projekt/prvok)

6. MF-PP-2012-2014-06 Prioritné výdavkové tituly

2/2011 77FINANČNÝ SPRAVODAJCA



M
F-

P-
20

12
-0

1

Č
ísl

o 
ka

pi
to

ly
 /

 š
tá

tn
eh

o 
fo

nd
u 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

N
áz

ov
 k

ap
ito

ly
 /

 Š
F 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

St
ra

na
: .

...
...

...
..…

…
.

(v
 e

ur
ác

h)

Zd
ro

j
Pr

íjm
y 

po
dľ

a 
ek

on
om

ic
ke

j k
la

si
fik

ác
ie

20
11

sc
hv

ál
en

ý
ro

zp
oč

et
20

12
ná

vr
h

Po
zn

ám
ka

Po
lo

žk
y 

/ 
po

dp
ol

ož
ky

K
ód

Ú
hr

n

FINANČNÝ SPRAVODAJCA78 2/2011



M
F-

V
P-

20
12

-0
2

Č
ísl

o 
ka

pi
to

ly
 /

 š
tá

tn
eh

o 
fo

nd
u 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

N
áz

ov
 k

ap
ito

ly
 /

 Š
F 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

D
ru

h 
ro

zp
oč

tu
:.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
St

ra
na

: .
...

...
...

..…
…

.
(v

 e
ur

ác
h)

Zd
ro

j
K

ód
pr

og
ra

m
u 

/
po

dp
ro

gr
am

u

V
ýd

av
ky

 p
od

ľa
20

11
sc

hv
ál

en
ý

ro
zp

oč
et

20
12

ná
vr

h
Po

zn
ám

ka
fu

nk
čn

ej
 k

la
si

fik
ác

ie
tr

ie
dy

/p
od

tr
ie

dy
K

ód

ek
on

om
ic

ke
jk

la
si

fik
ác

ie
po

lo
žk

y/
po

dp
ol

ož
ky

K
ód

in
ve

st
ič

ná
 a

kc
ia

K
ód

Ú
hr

n

FINANČNÝ SPRAVODAJCA2/2011 79



M
F-

P-
20

13
-2

01
4-

03

Č
ísl

o 
ka

pi
to

ly
 /

 š
tá

tn
eh

o 
fo

nd
u 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

N
áz

ov
 k

ap
ito

ly
 /

 Š
F 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

St
ra

na
: .

...
...

...
..…

…
.

(v
 e

ur
ác

h)

Zd
ro

j
Pr

íjm
y 

po
dľ

a 
ek

on
om

ic
ke

j k
la

si
fik

ác
ie

20
13

20
14

Po
zn

ám
ka

Po
lo

žk
y 

/ 
po

dp
ol

ož
ky

ná
vr

h
K

ód

Ú
hr

n

FINANČNÝ SPRAVODAJCA80 2/2011



M
F-

V
P-

20
13

-2
01

4-
04

Č
ísl

o 
ka

pi
to

ly
 /

 š
tá

tn
eh

o 
fo

nd
u 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

N
áz

ov
 k

ap
ito

ly
 /

 Š
F 

/ 
su

bj
ek

tu
 v

er
ej

ne
j s

pr
áv

y:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

D
ru

h 
ro

zp
oč

tu
:

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
St

ra
na

: .
...

...
...

..…
…

.
(v

 e
ur

ác
h)

Zd
ro

j
K

ód
pr

og
ra

m
u 

/
po

dp
ro

gr
am

u

V
ýd

av
ky

 p
od

ľa
20

13
20

14

Po
zn

ám
ka

fu
nk

čn
ej

 k
la

si
fik

ác
ie

tr
ie

dy
/p

od
tr

ie
dy

K
ód

ek
on

om
ic

ke
jk

la
si

fik
ác

ie
po

lo
žk

y/
po

dp
ol

ož
ky

K
ód

in
ve

st
ič

ná
 a

kc
ia

K
ód

ná
vr

h

Ú
hr

n

FINANČNÝ SPRAVODAJCA2/2011 81



R 
E 

G
 I 

S 
T 

R 
A

 Č
 N

 Ý
   

L 
I S

 T
   

Č
 A

 S
 T

 I 
  P

 R
 O

 G
 R

 A
 M

 U
   

P 
R 

O
 G

 R
 A

 M
 O

 V
 É

 H
 O

   
R 

O
 Z

 P
 O

 Č
 T

 O
 V

 A
 N

 I 
A

FO
RM

 R
P 

(s
tr.

 1
)

Kó
d 

ča
sti

 p
ro

gr
am

u

Re
gi

st
ra

čn
ý 

lis
t

Ty
p 

pr
og

ra
m

u:
Pr

og
ra

m
u:

Re
zo

rtn
ý:

M
ed

zi
re

zo
rtn

ý:
Po

dp
ro

gr
am

u:
Pr

vk
u/

Pr
oj

ek
tu

:

Id
en

tif
ik

ač
né

 ú
da

je

N
áz

ov
: Pr
io

rit
ný

:

G
es

to
r 

pr
og

ra
m

u:
Kó

d:
N

áz
ov

:
zo

dp
ov

ed
ný

 ú
tv

ar
:

N
áz

ov
:

Te
rm

ín
y 

pr
íp

ra
vy

 a
 r

ea
liz

ác
ie

:
Pr

og
ra

m
ča

so
vo

-o
hr

an
ič

en
ý:

ne
oh

ra
ni

če
ný

:
Za

ča
tie

U
ko

nč
en

ie
Tr

va
ni

e
pr

og
ra

m
u

(M
M

RR
RR

)

Pr
áv

ny
 z

ák
la

d:
U

zn
es

en
ie

 v
lá

dy
 S

R 
č.

:
Fi

na
nč

né
 m

em
or

an
du

m
 E

Ú
:

Zá
ko

n 
N

R 
SR

 č
.:

Č
ísl

o 
(p

od
)o

pa
tre

ni
a:

Pr
oj

ek
t E

Ú
:

Zá
m

er
:

Po
če

t v
la

stn
ýc

h 
za

m
es

tn
an

co
v 

– 
rie

šit
eľ

ov
:

Ú
če

lo
vý

 p
ro

str
ie

do
k:

FINANČNÝ SPRAVODAJCA82 2/2011



Ty
p 

ci
eľ

a:

C
ie

ľ 
(1

)
Zo

dp
ov

ed
né

 ú
tv

ar
y 

ge
sto

ra
 /

 o
rg

an
iz

ác
ie

:

M
er

at
eľ

né
uk

az
ov

at
el

e
na

pĺ
ňa

ni
a

ci
eľ

a

N
os

ný
A

Ty
p:

M
er

ná
 je

dn
ot

ka
:

N
áz

ov
 u

ka
zo

va
te

ľa
:

Ro
k

Bá
zi

ck
ý 

ro
k

R-
3

R-
2

R-
1

R
R+

1
R+

2
R+

3
R+

4
R+

5

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Pl
án

Sk
ut

oč
no

sť

B
Ty

p:
M

er
ná

 je
dn

ot
ka

:
N

áz
ov

 u
ka

zo
va

te
ľa

:

Ro
k

R-
8

R-
7

R-
6

R-
5

R-
4

R-
3

R-
2

R-
1

R

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Sk
ut

oč
no

sť

FINANČNÝ SPRAVODAJCA2/2011 83
R 

E 
G

 I 
S 

T 
R 

A
 Č

 N
 Ý

   
L 

I S
 T

   
Č

 A
 S

 T
 I 

  P
 R

 O
 G

 R
 A

 M
 U

   
P 

R 
O

 G
 R

 A
 M

 O
 V

 É
 H

 O
   

R 
O

 Z
 P

 O
 Č

 T
 O

 V
 A

 N
 I 

A
FO

RM
 R

P 
(s

tr.
 2

)

Kó
d 

ča
sti

 p
ro

gr
am

u



Ú
ča

st
ní

ci
 (o

rg
an

iz
ác

ie
):

KÓ
D

/I
Č

O
N

áz
ov

 o
rg

an
iz

ác
ie

D
ru

h 
ro

zp
oč

tu

FINANČNÝ SPRAVODAJCA84 2/2011
R 

E 
G

 I 
S 

T 
R 

A
 Č

 N
 Ý

   
L 

I S
 T

   
Č

 A
 S

 T
 I 

  P
 R

 O
 G

 R
 A

 M
 U

   
P 

R 
O

 G
 R

 A
 M

 O
 V

 É
 H

 O
   

R 
O

 Z
 P

 O
 Č

 T
 O

 V
 A

 N
 I 

A
FO

RM
 R

PP
 (s

tr.
 3

)

Kó
d 

ča
sti

 p
ro

gr
am

u



K
om

en
tá

r:

Vy
pr

ac
ov

al
:

Sc
hv

ál
il:

St
an

ov
is

ko
 M

F 
SR

 k
 p

ro
gr

am
u 

(v
rá

ta
ne

 p
od

pr
og

ra
m

ov
 m

ed
zi

re
zo

rt
ný

ch
 p

ro
gr

am
ov

):

FINANČNÝ SPRAVODAJCA2/2011 85
R 

E 
G

 I 
S 

T 
R 

A
 Č

 N
 Ý

   
L 

I S
 T

   
Č

 A
 S

 T
 I 

  P
 R

 O
 G

 R
 A

 M
 U

   
P 

R 
O

 G
 R

 A
 M

 O
 V

 É
 H

 O
   

R 
O

 Z
 P

 O
 Č

 T
 O

 V
 A

 N
 I 

A
FO

RM
 R

P 
(s

tr.
 4

)

Kó
d 

ča
sti

 p
ro

gr
am

u



M
F-

PP
-2

01
2-

20
14

-0
6

Pr
io

ri
tn

é 
vý

da
vk

ov
é 

tit
ul

y

(v
 e

ur
ác

h)

Pr
io

ri
ty

 k
ap

ito
ly

Pr
og

ra
m

Po
dp

ro
gr

am
Pr

vo
k

Ek
on

om
ic

ká
 k

la
si

fik
ác

ia
20

12
20

13
20

14

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
a

1.
1.

1.
b

1.
1.

1.
c

1.
1.

2.

1.
2.

1.
2.

1.
1.

2.
1.

a

1.
3.

2. 3.

FINANČNÝ SPRAVODAJCA86 2/2011



Príloha č. 3
k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

Číselník
mimorozpočtových účtov štátnych rozpočtových organizácií

001 Účty štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií SR

002 Účty na vedenie prostriedkov Európskej únie

003 Účet cudzích prostriedkov

004 Účet vedľajšieho hospodárstva

005 Účet podnikateľskej činnosti školy

006 Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia colníkov

007 Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov

008 Sociálny fond

009 Osobitný účet podľa zákona č. 92/1991 Zb.

010 Účet obmien a zámien SŠHR

011 Účet intervenčného nákupu

012 Účet Finančného mechanizmu EHP

013 Účet Nórskeho finančného mechanizmu

014 Účet Švajčiarskeho finančného mechanizmu

.....

099 Ostatné
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8

Pokyny
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/008145/2011-442
na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu

Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v súlade s ustanovenia-
mi § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách
verejnej správy“) v spojitosti s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“) vydáva „Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky na fi-
nančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná
správa za rok 2010“ (ďalej len „pokyny“).

Článok I

Všeobecné zásady
na zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu

Všeobecná pokladničná správa

1. Do rozpočtov obcí boli v roku 2010 poskytnuté dotácie z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná
pokladničná správa (ďalej len „kapitola“) v súlade s § 1 ods. 5 zákona č. 497/2009 Z. z. o štát-
nom rozpočte na rok 2010 v znení zákona č. 468/2010 Z. z., § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a § 5 ods. 1 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.

2. Za správnosť údajov predložených obcami (mestami) v zmysle týchto pokynov zodpovedá staros-
ta obce, resp. primátor mesta, ktorý podpisuje zúčtovanie jednotlivých druhov dotácií.

3. Predmetom zúčtovania nie sú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, poskytnuté obciam v roku
2010 a predchádzajúcich rokoch. Pri odvádzaní výnosov z prostriedkov poskytnutých minister-
stvom financií obce postupujú podľa oznámenia „Aplikácia ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) záko-
na č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – odvádzanie výnosov z dotácií,
poskytnutých z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa“ č. MF/008680/
2010-442 zo dňa 16. 9. 2010. Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke ministerstva fi-
nancií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4767.

Článok II

Zúčtovanie dotácií na bežné výdavky

1. Predmetom zúčtovania sú všetky dotácie na bežné výdavky, poskytnuté v roku 2010, teda aj tie,
ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť
do 31. 3. 2011.

2. Dotácia na bežné výdavky v roku 2010, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) pre zariadenia sociálnych služieb,

b) na účel schválený uznesením vlády č. 100/2010 a 144/2010,
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c) na účel schválený uznesením vlády č. 122/2010,

d) na účel schválený uznesením vlády č. 203/2010 a 218/2010,

e) na účel schválený uznesením vlády č. 202/2010,

f) na účel schválený uznesením vlády č. 259/2010,

g) na účel schválený uznesením vlády č. 260/2010,

h) na účel schválený uznesením vlády č. 285/2010,

i) na účel schválený uznesením vlády č. 322/2010,

j) na účel schválený uznesením vlády č. 724/2010,

k) na účel schválený uznesením vlády č. 861/2010.

Článok III

Zúčtovanie dotácií na kapitálové výdavky

1. Predmetom zúčtovania sú dotácie na kapitálové výdavky poskytnuté z kapitoly v roku 2010, ako
aj kapitálové výdavky poskytnuté v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009.

2. Dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky sa zúčtovávajú:

a) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2006, 2007, 2008 a 2009, v roku, ktorý nasleduje po roku
ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté,
najneskôr v roku 2012,

b) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2010, v roku, ktorý nasleduje po roku ich úplného vyčerpa-
nia, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, najneskôr v roku
2013,

c) ak obce nepoužili dotácie na stanovený účel a nepoužijú ich na stanovený účel v roku 2011
a nasledujúcich rozpočtových rokoch.

3. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2010, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) pre zariadenia sociálnych služieb,

b) na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,

c) na účel schválený uznesením vlády č. 122/2010,

d) na účel schválený uznesením vlády č. 202/2010,

e) na účel schválený uznesením vlády č. 256/2010,

f) na účel schválený uznesením vlády č. 259/2010,

g) na účel schválený uznesením vlády č. 285/2010.

4. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2009, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) na individuálne potreby obcí,

b) pre zariadenia sociálnych služieb,
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c) na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,

d) na účel schválený uznesením vlády č. 585/2009,

e) na účel schválený uznesením vlády č. 829/2009.

5. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2008, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) na individuálne potreby obcí,

b) pre zariadenia sociálnych služieb,

c) na účel schválený uznesením vlády č. 499/2008,

d) na účel schválený uznesením vlády č. 593/2008,

e) na účel schválený uznesením vlády č. 777/2008,

f) na účel schválený uznesením vlády č. 832/2008.

6. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2007, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) na individuálne potreby obcí,

b) pre zariadenia sociálnych služieb.

7. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2006, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) na individuálne potreby obcí.

Článok IV

Spracovanie tabuliek

1. Zúčtovanie sa vykonáva v eurách na dve desatinné miesta.

2. Pri finančnom zúčtovaní sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma za všetky druhy dotá-
cií od všetkých poskytovateľov nepresiahne úhrn 5 eur za obec (mesto) v súlade s § 8a ods. 7 zá-
kona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

3. V tabuľke č. 1 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na bežné vý-
davky v roku 2010.

4. Povinnú prílohu tabuľky č. 1 tvorí rozpis dotácie na bežné výdavky na jednotlivé akcie, ktoré sú
účelovo určené v rozpisových listoch.

5. V tabuľke č. 2 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na kapitálové
výdavky v roku 2010 v súlade s bodom 3 článku III týchto pokynov.

6. V tabuľke č. 3 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na kapitálové
výdavky ponechané na použitie v roku 2010 z predchádzajúcich rokov 2006, 2007, 2008
a 2009 v súlade s bodom 4, 5, 6 a 7 článku III týchto pokynov.

7. Povinnú prílohu tabuľky č. 2 a 3 tvorí rozpis dotácií na kapitálové výdavky na jednotlivé akcie, kto-
ré sú účelovo určené v rozpisových listoch.

8. V prípade, že pri vypĺňaní tabuliek bude potrebné upozorniť na skutočnosti, na ktoré nie je pripra-
vená predtlač tabuliek, obce (mestá) uvedú takéto skutočnosti v poznámke. (Napríklad poukáza-
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nie vratiek z dotácií vo viacerých čiastkach, poukazovanie vratiek v roku 2010 a v roku 2011,
atď.).

9. Obce (mestá) uvedú v prílohách meno, priezvisko a telefónny kontakt na referenta (prípadne
e-mailovú adresu referenta), zodpovedného za vyplnenie tabuľky z dôvodu spätnej kontroly.

10. Obce (mestá) uvedú podľa predtlače názov obce a identifikačné číslo obce (IČO) z dôvodu jed-
noznačnej identifikácie obcí pri spracovaní dát za SR a rozlíšenia rovnakých názvov obcí.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Nepoužité finančné prostriedky dotácií sú obce (mestá) povinné vrátiť do 29. 4. 2011 na účet štát-
neho rozpočtu SR č. 7000120485/8180, vedený v Štátnej pokladnici. Zároveň obce (mestá)
predložia metodikovi príslušného daňového úradu avízo o ich vrátení.

2. Obce (mestá), ktorým vyplynul odvod zo zúčtovania za rok 2010, súčasne s poukázaním finanč-
ných prostriedkov na účet ministerstva financií zašlú oddeleniu účtovania operácií štátu minister-
stva financií avízo o poukázaní finančných prostriedkov s uvedením čísla účtu a dôvodu vrátenia.
Do správy pre prijímateľa uvedú účel platby.

3. Podklady na zúčtovanie dotácií predložia obce (mestá) príslušnému metodikovi daňového úradu
v termíne do 16. 5. 2011.

4. Nedodržanie termínov pre poukázanie finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania do-
tácií za rok 2010, určených v týchto pokynoch, sa považuje za porušenie finančnej disciplíny
a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

5. Výsledky finančného zúčtovania, premietnuté v podkladoch k zúčtovaniu, môžu byť predmetom fi-
nančných kontrol. Zistené nedostatky budú podliehať sankciám podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.

6. Dotácie poskytnuté obciam a mestám na základe uznesení vlády z rezervy vlády sú predmetom
tohto zúčtovania (uznesenia vlády č. 499/2008, 593/2008, 777/2008, 832/2008,
585/2009, 829/2009, 122/2010, 202/2010, 259/2010 a 285/2010).

7. Finančné prostriedky poskytnuté obciam (mestám) v roku 2010 inými ústrednými orgánmi štátnej
správy (ministerstvom kultúry, atď.) zúčtujú obce (mestá) s príslušným rezortom, resp. so subjektom,
ktorý ich poskytol a podľa pokynov tohto subjektu.

8. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtové roky 2006, 2007 a 2008 možno použiť do
31. 12. 2011. Prostriedky poskytnuté a nepoužité do 31. 12. 2011 odvedú subjekty do príjmov
štátneho rozpočtu do 31. 1. 2012. Zúčtovanie týchto prostriedkov sa vykoná podľa pokynov vy-
daných ministerstvom financií v roku 2012.

9. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2009 možno použiť do 31. 12. 2011. Pro-
striedky poskytnuté a nepoužité do 31. 12. 2012 sa zúčtujú podľa pokynov na zúčtovanie vyda-
ných ministerstvom financií v roku 2012.
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10. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2010 možno použiť do 31. 12. 2012.

11. Tieto pokyny sa zverejňujú na internetovej stránke Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk
a vo Finančnom spravodajcovi v mesiaci február 2011.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Odbor financovania verejných výdavkov



Obec Tabuľka č. 1
IČO: list č. MF/008145/2011-442

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky
v roku 2010 vrátane tých, ktoré boli použité do 31. 3. 2011

(v eurách na dve desatinné miesta)

Dotácia

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov v roku
2010 (záväzný limit

dotácie v eurách
podľa rozpisového

listu)

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov do
31. 12. 2010, resp. do
31. 3. 2011 (v eurách)

Rozdiel (stĺpec 1-2)
Vratka nepoužitej
dotácie (v eurách)

Dátum vrátenia

a 1 2 3 4

Dotácia pre zariadenia
sociálnych služieb

Dotácia na základe uznesení
vlády č. 100/2010
a 144/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 122/2010

Dotácia na základe uznesení
vlády č. 203/2010
a 218/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 202/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 259/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 260/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 285/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 322/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 724/2010

S P O L U

Vypracoval: meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum: pečiatka obce

Tel. č.:



Obec Príloha č. 1
IČO: k tabuľke č. 1 pokynov

Povinná príloha
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky

v roku 2010 vrátane tých, ktoré boli použité do 31. 3. 2011
(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
v roku 2010 (záväzný
limit dotácie v eurách
podľa rozpisového

listu)

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov do
31. 12. 2010, resp. do
31. 3. 2011 (v eurách)

Rozdiel (stĺpec 1-2)
Vratka nepoužitej
dotácie (v eurách)

Dátum vrátenia

a 1 2 3 4

Vypracoval: meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum: pečiatka obce

Tel. č.:



Obec Príloha č. 2
IČO: k tabuľke č. 1 pokynov

Vzor povinnej prílohy
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky

v roku 2010 vrátane tých, ktoré boli použité do 31. 3. 2011
(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

v roku 2010 (záväzný limit
dotácie v eurách podľa

rozpisového listu)

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov do

31. 12. 2010, resp. do
31. 3. 2011 (v eurách)

Rozdiel (stĺpec 1-2)
Vratka nepoužitej
dotácie (v eurách)

Dátum
vrátenia

a 1 2 3 4

Oprava strechy
obecného úradu

50 000,00 35 987,23 14 012,77 8.2.2011

Údržba okien
materskej školy

60 000,00 55 864,00 4 136,00 12.12.2010

Oprava strechy
kultúrneho domu

43 000,00 – 43 000,00 25.2.2011

Poznámky
Finančné prostriedky v sume 14 012,77 eur boli poukázané na účet č. 7000111222/8180.
Finančné prostriedky v sume 4 136,- eur boli poukázané na účet č. 7000222111/8180.

Vypracoval: meno, priezvisko starostu
Marcela Hrušková podpis starostu

Dátum: pečiatka obce
13. 3. 2011

Tel. č.:
088/1234567



Obec Tabuľka č. 2
IČO: list č. MF/008145/2011-442

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku 2010
(v eurách na dve desatinné miesta)

Dotácia

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov v roku
2010 (záväzný limit

dotácie v eurách
podľa rozpisového

listu)

Suma skutočne
použitých
finančných

prostriedkov do
31. 12. 2010

(v eurách)

Suma
nepoužitých
finančných

prostriedkov,
prenášaných na
použitie do roku
2011 (v eurách)

Rozdiel
(stĺpec 1-2)

Vratka
nepoužitej

dotácie
(v eurách)

Dátum
vrátenia

a 1 2 3 4 5

Dotácia pre zariadenia
sociálnych služieb

Dotácia na záchranu
a obnovu kultúrnych pamiatok

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 122/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 202/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 256/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 259/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 285/2010

S P O L U

Vypracoval: meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum: pečiatka obce

Tel. č.:



Obec Tabuľka č. 3
IČO: list č. MF/008145/2011-442

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku 2006, 2007, 2008, 2009*
(v eurách na dve desatinné miesta)

Dotácia

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov
v roku ..........

(záväzný limit
dotácie v SKK

podľa
rozpisového

listu)

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov
v roku ..........

(záväzný limit
dotácie

v eurách)**

Suma skutočne
použitých
finančných

prostriedkov
do 31. 12.

2010
(v eurách)

Suma
nepoužitých
finančných

prostriedkov,
prenášaných na
použitie do roku
2011 (v eurách)

Rozdiel
(stĺpec 2-3)

Vratka
nepoužitej

dotácie
(v eurách)

Dátum
vrátenia

a 1 2 3 4 5 6

Dotácia na individuálne
potreby

Dotácia pre zariadenia
sociálnych služieb

Dotácia na záchranu
a obnovu kultúrnych
pamiatok

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 499/2008

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 593/2008

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 777/2008

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 832/2008

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 585/2009

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 829/2009

S P O L U

* Nehodiace sa škrtnite.
** Pre potreby tohto zúčtovania sa sumy uvedené v slovenských korunách prepočítajú na eurá podľa konverzného kur-

zu na dve desatinné miesta a zaokrúhľujú sa matematicky.

Vypracoval: meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum: pečiatka obce

Tel. č.:



Obec Príloha č. 1
IČO: k tabuľke č. 2 a 3 pokynov

Povinná príloha
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky
v roku .................... (v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov
v roku ..........

(záväzný limit
dotácie v SKK

podľa
rozpisového

listu)

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov
v roku ..........

(záväzný limit
dotácie

v eurách podľa
rozpisového

listu)

Suma skutočne
použitých
finančných

prostriedkov do
31. 12. 2010

(v eurách)

Suma
nepoužitých
finančných

prostriedkov,
prenášaných na
použitie do roku
2011 (v eurách)

Rozdiel
(stĺpec 2-3)

Vratka
nepoužitej

dotácie
(v eurách)

Dátum
vrátenia

a 1 2 3 4 5 6

Vypracoval: meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum: pečiatka obce

Tel. č.:



Obec Príloha č. 2
IČO: k tabuľke č. 2 a 3 pokynov

Vzor povinnej prílohy
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky
v roku ....................* (v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov
v roku 2006,
2007, 2008

(záväzný limit
dotácie v SKK

podľa
rozpisového listu)

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov
v roku 2006,

2007, 2008, 2009
a 2010  (záväzný

limit dotácie
v eurách podľa

rozpisového listu)

Suma
skutočne
použitých
finančných

prostriedkov
do 31. 12.

2010
(v eurách)

Suma
nepoužitých
finančných

prostriedkov,
prenášaných

na použitie do
roku 2011
(v eurách)

Rozdiel
(stĺpec 2-3)

Vratka
nepoužitej

dotácie
(v eurách)

Dátum
vrátenia

a 1 2 3 4 5 6

Rekonštrukcia budovy
obecného úradu (2006)

150 000,00 4 979,09 0,00 4 979,09 – –

Výstavba domu nádeje
(2007)

180 000,00 6 140,87 5 962,14 – 178,73 25.2.2011

Rekonštrukcia strechy
materskej školy (2008)

285 000,00 9 460,27 9 296,84 – 163,43 29.12.2010

Zateplenie budovy
základnej školy (2009)

– 7 300,00 – – 7 300,00 3.3.2011

Rekonštrukcia cesty (2010) – 10 000,00 9 958,99 – 41,01 3.3.2011

* Obec (mesto) doplní rok podľa toho, za ktorý dotáciu zúčtováva.

Poznámky
Rekonštrukcia obecného úradu nebola ukončená v roku 2010.
Nepoužité finančné prostriedky vo výške 4 979,09 € budú použité v roku 2011.
Finančné prostriedky v sume 178,73 eur boli poukázané na účet č. 7000111222/8180.
Finančné prostriedky v sume 163,43 eur boli poukázané na účet č. 7100008322/8180.
Nakoľko obec nezačala a ani nebude realizovať zateplenie budovy základnej školy, vracia finančné prostriedky
v sume 7 300,– eur do štátneho rozpočtu.

Vypracoval:
Marcela Hrušková podpis starostu

Dátum: pečiatka obce
13. 3. 2011

Tel. č.:
088/1234567
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Pokyny
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/007884/2011-442
na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom

z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v súlade s ustanovenia-
mi § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách
verejnej správy“) v spojitosti s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“) vydáva „Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky na fi-
nančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Vše-
obecná pokladničná správa za rok 2010“ (ďalej len „pokyny“).

Článok I

Všeobecné zásady na zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom
z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa

1. Do rozpočtov vyšších územných celkov boli v roku 2010 poskytnuté dotácie z kapitoly štátneho
rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „kapitola“) na základe uznesení vlády v súla-
de s § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 6 ods. 1 písm. h) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

2. Za správnosť údajov predložených vyšším územným celkom v zmysle týchto pokynov zodpovedá
predseda samosprávneho kraja, ktorý podpisuje zúčtovanie jednotlivých druhov dotácií.

3. Výnosy z prostriedkov poskytnutých z kapitoly za rok 2010 nie sú predmetom tohto zúčtovania. Pri
odvádzaní výnosov z prostriedkov poskytnutých ministerstvom financií treba postupovať podľa
oznámenia č. MF/028611/2005-442 zo dňa 21. 12. 2005.

Článok II

Zúčtovanie dotácií na bežné výdavky

1. Predmetom zúčtovania sú všetky dotácie na bežné výdavky poskytnuté v roku 2010, teda aj tie,
ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť
do 31. 3. 2011.

2. Dotácia na bežné výdavky v roku 2010, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) na účel schválený uzneseniami vlády č. 100/2010 a 144/2010,

b) na účel schválený uzneseniami vlády č. 203/2010 a 218/2010,

c) na účel schválený uzneseniami vlády č. 286/2010 a 323/2010,

d) na účel schválený uznesením vlády č. 724/2010,

e) na účel schválený uznesením vlády č. 834/2010, body C.1.7. a C.4,

f) na účel schválený uznesením vlády č. 861/2010.
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Článok III

Zúčtovanie dotácií na kapitálové výdavky

1. Predmetom zúčtovania sú dotácie na kapitálové výdavky poskytnuté z kapitoly v roku 2010, ako
aj kapitálové výdavky, poskytnuté v roku 2009, ktoré boli v roku 2010 úplne vyčerpané alebo
bola v roku 2010 ukončená akcia alebo splnený účel, na ktorý boli poskytnuté.

2. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2010, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a) na účel schválený uznesením vlády č. 198/2010,

b) na účel schválený uznesením vlády č. 202/2010,

c) na účel schválený uznesením vlády č. 259/2010,

d) na účel schválený uznesením vlády č. 834/2010, body C.1.7. a C.4.

3. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2009, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnu-
tá na účel schválený uznesením vlády č. 829/2009.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Zúčtovanie sa vykonáva v eurách na dve desatinné miesta. Vyššie územné celky vyplnia podľa
predtlače tabuľku, ktorá je súčasťou pokynov.

2. Vyplnenú tabuľku spolu so správou o zúčtovaní dotácií predloží vyšší územný celok ministerstvu fi-
nancií – odboru financovania verejných výdavkov v termíne do 16. mája 2011.

3. Nepoužité finančné prostriedky sú vyššie územné celky povinné vrátiť do 29. 4. 2011 na účet štát-
neho rozpočtu SR č. 7000120485/8180, vedený v Štátnej pokladnici. Zároveň vyšší územný ce-
lok zašle ministerstvu financií – odboru financovania verejných výdavkov avízo o poukázaní fi-
nančných prostriedkov s uvedením účtu a dôvodu vrátenia. Do správy pre prijímateľa uvedie účel
platby.

4. Pri finančnom zúčtovaní sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma za všetky druhy dotá-
cií od všetkých poskytovateľov nepresiahne úhrn 5 eur za vyšší územný celok v súlade s § 8a
ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

5. Dotácie poskytnuté vyšším územným celkom na základe uznesení vlády z rezervy vlády sú pred-
metom tohto zúčtovania (uznesenia vlády č. 829/2009, 202/2010, 259/2010, 286/2010
a 323/2010).

6. Nedodržanie termínov na poukázanie finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania dotá-
cií poskytnutých vyššiemu územnému celku za rok 2010, určených v týchto pokynoch, sa považuje
za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravid-
lách verejnej správy.

7. Výsledky finančného zúčtovania premietnuté v podkladoch k zúčtovaniu, môžu byť predmetom fi-
nančných kontrol. Zistené nedostatky budú podliehať sankciám podľa príslušných zákonov vráta-
ne zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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8. Finančné prostriedky poskytnuté vyšším územným celkom v roku 2010 inými ústrednými orgánmi
štátnej správy (ministerstvom kultúry, atď.) zúčtujú vyššie územné celky s príslušným rezortom, resp.
so subjektom, ktorý ich poskytol a podľa pokynov tohto subjektu.

9. Tieto pokyny sa zverejňujú na internetovej stránke ministerstva financií www.finance.gov.sk a vo Fi-
nančnom spravodajcovi v mesiaci február 2011.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Príloha k listu č. MF/007884/2011-442

Zúčtovanie dotácií poskytnutých vyššiemu územnému celku z kapitoly štátneho rozpočtu
Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel

Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov
v roku ........

(záväzný limit
dotácie)

Suma skutočne
použitých
finančných

prostriedkov do
31. 12. 2010

Suma
nepoužitých
finančných

prostriedkov
(rozdiel stĺ. 1 –

stĺp. 2)

Dátum vrátenia
nepoužitých
prostriedkov

Prenášané do
roku 2011

a b 1 2 3 4 5

I. Dotácie na bežné výdavky

Dotácia na základe uznesení
vlády č. 100/2010 a 144/2010

Dotácia na základe uznesení
vlády č. 203/2010 a 218/2010

Dotácia na základe uznesení
vlády č. 286/2010 a 323/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 724/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 834/2010 bod C.1.7.

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 834/2010 bod C.4.

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 861/2010

II. Dotácie na kapitálové výdavky

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 198/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 202/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 259/2010

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 834/2010 bod C.1.7.

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 834/2010 bod C.4.

Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 829/2009

Poznámka:
Stĺpec 5 v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. sa vypĺňa len pri kapitálových výdavkoch.

Vypracoval:

Dňa:

tel. č.: predseda VÚC
pečiatka



Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

10

Košický samosprávny kraj

Číslo spisu: 1141/2011-RU13/ 1758 V Košiciach 25. 1. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 1/2011
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:

KOSIT, a. s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
IČO: 36 205 214

Klasifikácia produkcie:

90.00.30 Hygienické (čistiace) a podobné služby
len čistenie a kropenie ulíc vykonávané pre mesto alebo obec

1.  Pohotovosť

a) domáca pohotovosť vodiča a stroja 3,068 €/hod
b) pohotovosť na pracovisku vodiča a stroja 6,890 €/hod
c) domáca pohotovosť vodiča 1,467 €/hod
d) pohotovosť vodiča na pracovisku 5,289 €/hod
e) pohotovosť stroja 1,601 €/hod

2. Pohyblivý dispečer 10,321 €/hod

3.  Pluhovanie komunikácií

a) sypač 7,531 €/km 37,657 €/hod
b) traktor 8,403 €/km 17,647 €/hod
c) iný malý mechanizmus 5,886 €/km 16,123 €/hod
d) grejder 82,985 €/hod

4.  Náklady na 1 km jazdy   (prejazd k zásahom)

a) sypač 2,256 €/km
b) traktor 1,129 €/km
c) iný malý mechanizmus 0,996 €/km
d) grejder 8,298 €/km
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5.  Posyp komunikácií

Druh mechanizmu

práca + materiál

chemický chemický inertný zmiešaný
preventívny likvidačný PKD

v €/km
sypač 13,146 18,391 19,651 21,213

traktor 11,121 16,332 17,529 19,188

iný malý mechanizmus 10,823 16,067 17,328 18,920

Druh mechanizmu

práca + materiál

chemický chemický inertný zmiešaný
preventívny likvidačný PKD

v €/hod
sypač 54,639 76,513 81,858 88,329

traktor 23,203 34,089 36,524 39,997

iný malý mechanizmus 27,088 40,134 43,319 47,336

6.  Ručné odstraňovanie snehu a ľadu
v zimnej údržbe bez posypu 0,182 €/m2 6,474 €/hod

7. Ručné škrabanie 0,061 €/m2

8. Frézovanie snehu snehovou frézou 74,023 €/hod
Presun frézy 2,457 €/km

9. Nakladanie snehu snehovým nakladačom 24,265 €/hod
Presun snehového nakladača 1,228 €/km

10. Odvoz snehu podľa nosnosti vozidla

a) do nosnosti 3 t 0,831 €/km
b) nad nosnosť 3 t 1,163 €/km

11. Pozber posypového materiálu z komunikácií,
vrátane odvozu a deponácie

a) ručný 69,185 €/t
b) strojný 91,018 €/t

12. Práca nakladača podľa kubatúry lyžice

a) práca mechanizmu lyžica 1,5 m3 28,382 €/hod
b) prestoj mechanizmu lyžica 1,5 m3 7,104 €/hod
c) presun mechanizmu lyžica 1,5 m3 1,429 €/km

13. Ručný pozber odpadkov na komunikáciách a prícestnej
zelení, vrátane odvozu a deponácie počas letnej a zimnej údržby 16,067 €/hod

14. Ručné zametanie, vrátane odvozu a deponácie 0,031 €/m2
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15. Ručné zametanie spevnených plôch a prístreškov MHD,
vrátane odvozu a deponácie 0,182 €/m2

16. Iné pomocné práce – ručné čistenie,
vrátane odvozu a deponácie 6,386 €/hod

17. Strojné zametanie, vrátane odvozu a deponácie

a) šírka záberu 1,0 m 32,795 €/km
b) šírka záberu 2,5 m 34,123 €/km
c) časová sadzba 52,474 €/hod

18. Strojné zametanie chodníkov 29,205 €/hod

19. Strojné zmývanie 12,781 €/km 23,004 €/hod

20. Strojné zmývanie na 1 bočnú dýzu 7,668 €/km

21. Strojné kropenie 9,793 €/km

22. Zametanie traktorovou kefou 13,643 €/km 20,480 €/hod

23. Čistenie podchodov a verejných priestranstiev,
vrátane zametania, zmývania a dezinfekcie 0,797 €/m2

24. Strojné vysávanie lístia 0,034 €/m2 52,474 €/hod

25. Ručné vysávanie lístia 0,042 €/m2 62,371 €/hod

26. Postrek ciest ekologickou tekutinou
iný malý mechanizmus 110,182 €/km

27. Postrek komunikácií chemickým roztokom sypač 12,647 €/km

28. Postrek komunikácií proti burinám 0,072 €/m2 17,685 €/hod

Uvedené maximálne ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Dňom účinnosti cenového výmeru č. 1/2011 sa zrušuje cenový výmer č. 3/2005 v znení dodatkov
č. 1 až 7  k cenovému výmeru č. 3/2005.

Cenový výmer č. 1/2011 nadobúda účinnosť 1. februára  2011.

JUDr. Zdenko  Trebuľa, v. r.
predseda
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Poznámky:
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Poznámky:
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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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