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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/9147/2011-73
pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň
z pridanej hodnoty podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov

V záujme zabezpečenia správneho postupu pri uplatňovaní zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) právnickými osobami, kto-
ré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 zákona
o DPH, vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky toto metodické usmernenie.

1. Právna úprava

Od mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom EÚ, stala sa tiež súčasťou vnútorného
trhu EÚ. Od uvedeného momentu sa v oblasti dane z pridanej hodnoty pri tovaroch uplatňuje princíp
zdanenia podľa miesta spotreby. Vo vzťahu k právnickým osobám, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami
(napr. štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich
rozpočtové organizácie, iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci), sa tento princíp pre-
mietol nadväzne na smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty do
§ 7 zákona o DPH.

Podľa § 7 zákona o DPH sú právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, povinné sa regis-
trovať pre daň, ak nadobúdajú tovary v tuzemsku z iných členských štátov EÚ a dosiahnu zákonom
o DPH určenú hodnotu, alebo sa môžu registrovať pre daň dobrovoľne. Tým sa dosiahne, že zdanenie
tovarov sa uskutoční v mieste spotreby a daň bude príjmom štátneho rozpočtu v tuzemsku. Z § 7 ods. 1
zákona o DPH vyplýva, že uvedené osoby sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň pred nado-
budnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov
EÚ dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura. Z § 7 ods. 2 zákona o DPH vyplýva, že osoba uve-
dená v odseku 1, ktorá nadobúda tovary z iných členských štátov EÚ, môže podať žiadosť o registrá-
ciu pre daň aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov EÚ ne-
dosiahla v kalendárnom roku 13 941,45 eura (môže požiadať o registráciu dobrovoľne). Osoby re-
gistrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH majú povinnosť zdaniť v tuzemsku každý nadobudnutý
tovar z iného členského štátu EÚ (samozdanenie), podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
a daň odviesť do štátneho rozpočtu. Nemajú však postavenie platiteľa dane, a preto daň vzťahujúcu
sa na nadobudnutý tovar nemajú právo odpočítať.

S účinnosťou od 1.1.2010 boli vo všetkých členských štátoch EÚ zavedené nadväzne na smernicu
Rady 2008/8/ES nové pravidlá pre určenie miesta dodania služieb tak, aby sa dosiahlo zdaňovanie
služieb v zásade tam, kde dochádza k skutočnej spotrebe. V zákone o DPH sú nové pravidlá určenia
miesta dodania služieb uvedené v § 15 a § 16.

Obsahom § 15 zákona o DPH sú všeobecné pravidlá určenia miesta dodania služieb, ktoré rozli-
šujú poskytnutie služieb zdaniteľnej osobe a inej ako zdaniteľnej osobe. Ak sú služby dodané zdani-
teľnej osobe, je miesto ich dodania tam, kde má táto osoba (príjemca služby) sídlo alebo miesto podni-
kania (§ 15 ods. 1 zákona o DPH). Ak sú služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto
ich dodania tam, kde má dodávateľ služieb sídlo alebo miesto podnikania (§ 15 ods. 2 zákona
o DPH).
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Z ustanovenia § 15 ods. 4 zákona o DPH vyplýva, že právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou
osobou a je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, sa na účely určenia miesta dodania služ-
by podľa § 15 ods. 1 a 2 a § 16 zákona o DPH považuje za zdaniteľnú osobu.

Obsahom § 16 zákona o DPH sú osobitné pravidlá určenia miesta dodania služieb. Znamená to,
že miesto dodania niektorých druhov služieb sa nestanoví podľa všeobecných pravidiel uvedených
v § 15 ods. 1 a 2 zákona o DPH.

Niektoré osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania služby sa rovnako uplatňujú v prípade, ak
je táto služba dodaná zdaniteľnej osobe a aj v prípade, ak je dodaná osobe inej ako zdaniteľnej oso-
be. Zároveň ustanovenia obsahujú aj osobitné pravidlá, podľa ktorých sa miesto dodania služby po-
súdi len v prípade, ak je služba dodaná osobe inej ako zdaniteľnej osobe.

Osobitné pravidlá v prípade, ak je služba dodaná zdaniteľnej osobe aj nezdaniteľnej osobe, sa
uplatňujú:

– pri službe vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť (§ 16 ods. 1 zákona o DPH),

– pri krátkodobom prenájme dopravných prostriedkov – ak obdobie nájmu je do 30 dní pri všetkých
druhoch dopravných prostriedkov okrem nájmu plavidiel, kde je obdobie nájmu do 90 dní (§ 16
ods. 2 zákona o DPH),

– pri službách súvisiacich so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábav-
né a iné podobné podujatia (napr. výstavy a veľtrhy) vrátane doplnkových služieb súvisiacich so
vstupom (§ 16 ods. 3 zákona o DPH),

– pri doprave osôb (§ 16 ods. 4 zákona o DPH),

– pri reštauračných a stravovacích službách (§ 16 ods. 10 zákona o DPH),

– pri reštauračných a stravovacích službách fyzicky poskytnutých na palubách lodí, lietadiel alebo
vo vlakoch pri výkone osobnej dopravy na území EÚ (§ 16 ods. 11 zákona o DPH).

Upozornenie: Registráciou pre daň právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, získava na úče-
ly určenia miesta dodania služieb podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona o DPH a § 16 zákona o DPH posta-
venie zdaniteľnej osoby. Povinnosť platiť daň v tuzemsku sa však vzťahuje podľa § 69 ods. 3 zákona
o DPH len na služby dodané zahraničnou osobou, ak sa miesto ich dodania určí podľa § 15 ods. 1
zákona o DPH. Ak sú dodané služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 až 4, 10
a 11 zákona o DPH, nevzniká právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, povinnosť platiť daň
v tuzemsku.

2. Registrácia pre daň podľa § 7 zákona o DPH

Právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, sa môžu podieľať na príjmoch štátneho roz-
počtu, ak nadobúdajú tovary z iných členských štátov EÚ alebo služby dodané zahraničnou osobou
z iného členského štátu EÚ alebo z tretieho štátu tým, že tieto osoby (príjemcovia plnení), zaregistrova-
né pre daň podľa § 7 zákona o DPH, ich zdaňujú v tuzemsku. Právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľ-
nými osobami a sú registrované pre daň, majú povinnosť platiť daň v tuzemsku

– podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ,

– podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH zo služby dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu
EÚ alebo z tretieho štátu, ak sa miesto dodania služby určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Registrácia pre daň neznamená zvýšenie nárokov na finančné prostriedky právnických osôb,
ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, v porovnaním s doterajším stavom. Doterajšie cezhraničné nákupy
tovarov a služieb boli realizované za ceny vrátane dane, ktorá však bola príjmom štátneho rozpočtu
v štáte dodávateľa. Po zaregistrovaní pre daň budú takéto nákupy realizované za cenu bez dane
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a daň sa bude platiť v tuzemsku a bude príjmom štátneho rozpočtu v Slovenskej republike. Registrá-
ciou pre daň sa nezvýši právnickým osobám, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, ani administratívna
náročnosť, nakoľko daňové priznanie sa podáva len za kalendárny mesiac, v ktorom sa nadobudne
tovar alebo prijme služba.

V súvislosti s registráciou pre daň právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, podajú žia-
dosť o registráciu pre daň svojmu miestne príslušnému daňovému úradu. Bližšie informácie k registrácii
pre DPH vrátane žiadosti o registráciu sú uvedené na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR
www.drsr.sk:

Daňové informácie � Registrácia � http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/registracia/
registracia.html

Daňový úrad je povinný právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, registrovať, vydať jej
osvedčenie o registrácii a prideliť jej identifikačné číslo pre daň, a to bezodkladne, najneskôr však do
7 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

3. Zdaňovanie tovarov a služieb v tuzemsku právnickými osobami, ktoré nie sú
zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň

3.1. Zdaňovanie tovarov nadobudnutých z iných členských štátov EÚ

Nadobudnutie tovaru z iných členských štátov EÚ právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou
osobou a je registrovaná pre daň, znamená nákup tovaru s oslobodením od dane a jeho zdanenie
v tuzemsku. Pri objednávaní tovaru v inom členskom štáte EÚ táto osoba oznámi dodávateľovi, ktorý je
registrovaný pre daň v štáte nákupu tovaru, svoje identifikačné číslo pre daň pridelené daňovým úra-
dom. Identifikačným číslom pre daň objednávateľ preukazuje svoje postavenie na účely DPH. Tým má
možnosť nakupovať tovary v iných členských štátoch EÚ s oslobodením od dane.

Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ podľa § 11 zákona o DPH je nado-
budnutie práva nakladať s tovarom ako vlastník. Znamená to, že tovar je z iného členského štátu EÚ fy-
zicky dodaný do tuzemska odberateľovi za odplatu.

Povinnosť platiť daň kupujúcim vyplýva z § 69 ods. 6 zákona o DPH. V tejto súvislosti je dôležité
vedieť, kedy vznikne daňová povinnosť, ako sa určí základ dane, akým spôsobom a kedy sa platí daň
a aké administratívne povinnosti musí splniť.

Miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ je podľa § 17 ods. 1 zákona o DPH
miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi. To
znamená, že ak takéto miesto je v tuzemsku, t. j. na území Slovenskej republiky, pôjde o nadobudnutie
tovaru, ktoré je zdaniteľným obchodom podliehajúcim dani podľa zákona o DPH.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vzniká podľa
§ 20 zákona o DPH buď 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry dodávateľom, ak bola fak-
túra pre nadobúdateľa tovaru vyhotovená pred uvedeným 15. dňom.

Základom dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ je podľa § 23 záko-
na o DPH všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia,
bez dane. Do základu dane sa zahŕňajú aj súvisiace náklady, napr. provízie, náklady na balenie, ná-
klady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho.

3.2.  Zdaňovanie služieb dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu EÚ
alebo z tretieho štátu

Ak je právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, registrovaná pre daň z dôvodu nadobud-
nutia tovaru z iných členských štátov EÚ, má to zásadný význam aj pri cezhraničnom obstarávaní (ná-
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kupe) tých druhov služieb, pri ktorých sa určí miesto ich dodania podľa všeobecného pravidla uvede-
ného v § 15 ods. 1 zákona o DPH. Táto osoba má na účely určenia miesta dodania služby postavenie
zdaniteľnej osoby, čo v prípade obstarania cezhraničných služieb znamená, že služby sú predmetom
dane v tuzemsku a daňová povinnosť vzniká príjemcovi služby. Takto sa posudzuje miesto dodania
napr. pri reklamných službách, poradenských, inžinierskych, technických, právnych, účtovných, audí-
torských, prekladateľských, tlmočníckych a podobných službách, pri kultúrnych, umeleckých, športo-
vých, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách vrátane služieb na výstavách
a veľtrhoch (okrem vstupu na tieto podujatia), pri prevode alebo postúpení autorských a im príbuz-
ných práv, pri poskytnutí práv na predmety priemyselného vlastníctva a poskytnutie podobných majet-
kovo využiteľných práv, pri nájme hnuteľného hmotného majetku (okrem krátkodobého nájmu
dopravných prostriedkov).

Pri každom nákupe služieb v zahraničí, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa všeobecného
pravidla uvedeného v § 15 ods. 1 zákona o DPH, vznikne právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou
osobou a je registrovaná pre daň, povinnosť platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služieb, čo upravuje § 19 ods. 2 zákona o DPH. V prípa-
de, ak sú služby dodané čiastkovo alebo opakovane, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 3 zá-
kona o DPH najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za čiastkovo alebo opakovane
dodanú službu vzťahuje. Daňová povinnosť môže vzniknúť aj v prípade, ak príjemca služby uhradí za-
hraničnému dodávateľovi platbu pred dodaním služby v plnej alebo čiastočnej výške (§ 19 ods. 4 zá-
kona o DPH). V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti viaže na deň úhrady.

Základom dane pri službách je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má pri-
jať od príjemcu plnenia za dodanú službu, bez dane. Do základu dane sa zahŕňajú aj súvisiace nákla-
dy požadované dodávateľom.

3.3. Podávanie daňového priznania a platenie dane

Ak vznikne právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň, v tuzem-
sku povinnosť platiť daň z tovaru nadobudnutého z iného členského štátu EÚ alebo zo služby prijatej
od zahraničnej osoby z iného členského štátu EÚ alebo z tretieho štátu, je povinná podať daňové pri-
znanie k dani z pridanej hodnoty a zaplatiť daň. Podávanie daňového priznania a splatnosť daňovej
povinnosti upravuje § 78 zákona o DPH. Ustanovenie § 78 ods. 3 zákona o DPH upravuje, že ak oso-
be, ktorá nie je platiteľom dane, vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona o DPH, je povinná
podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová po-
vinnosť, a v rovnakej lehote je povinná zaplatiť daň.

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Minis-
terstvo financií Slovenskej republiky opatrením podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je platné daňové priznanie ustanovené opatrením Minister-
stva financií SR č. MF/24261/2010-731 z 18. novembra 2010, ktoré bolo publikované vo Finanč-
nom spravodajcovi č. 11/2010 (oznámenie v Zbierke zákonov č. 471/2010 Z. z.). K opatreniu,
ktorým sa ustanovil vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, bolo vydané poučenie na
jeho vyplnenie, ktoré bolo publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 (Oznámenie Minis-
terstva financií SR č. MF/27407/2010-73 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania
k dani z pridanej hodnoty).

Podľa bodu 53 poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty registrova-
ná právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, vyplní daňové priznanie len v rozsahu, ktorý sa
jej týka.
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Vzor daňového priznania vrátane poučenia na jeho vyplnenie je k dispozícii na internetovej strán-
ke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk . Prostredníctvom internetovej stránky Daňového riaditeľstva
SR je možné aj vyplnenie daňového priznania.

Daňové tlačivá � Vzory tlačív
Daňové tlačivá � Vyplnenie tlačív

3.4. Vedenie záznamov

Nadväzne na vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ alebo
z prijatej služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu EÚ alebo z tretieho štátu, okrem povin-
nosti podať daňové priznanie a povinnosti zaplatiť daň do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
má právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň, povinnosť podľa
§ 70 ods. 4 zákona o DPH viesť záznamy o nadobudnutých tovaroch z iných členských štátov EÚ
a o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň v tuzemsku. Záznamy majú obsahovať údaje
rozhodujúce pre určenie dane, pričom forma vedenia záznamov nie je určená a je ponechaná na roz-
hodnutí registrovanej osoby.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/8605/2011-441
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010

pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie,
podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty,

ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťa-
hov so štátnym rozpočtom za rok 2010 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové
organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté
prostriedky zo štátneho rozpočtu“ (ďalej len „pokyn“):

I. Zúčtovanie kapitálových transferov (kategória 720)

1. Predmetom finančného zúčtovania sú kapitálové transfery poskytnuté podnikateľským subjek-
tom, príspevkovým organizáciám, neziskovým organizáciám a verejným vysokým školám vedené na
účtoch v Štátnej pokladnici, resp. v NBS rozpočtované v rozpočte na rok 2010, vrátane dotácií po-
skytnutých zo štátneho rozpočtu fyzickým a právnickým osobám a kapitálové transfery na rôznych
úrovniach.

2. Ústredný orgán štátnej správy (správca kapitoly) (ďalej len „ústredný orgán“) z podkladov za
jednotlivé organizácie spracuje formulár „Finančné zúčtovanie za rok 2010“ (Príloha č. 1) podľa sta-
novenej štruktúry a predloží ho Ministerstvu financií SR do 15. 5. 2011 s uvedením mena a podpisom
zodpovednej osoby.

3. Dotácie poskytnuté formou kapitálových transferov sa zúčtujú v roku, ktorý nasleduje po roku ich
úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu na ktorý boli poskytnuté. Prehľad
o dotáciách poskytnutých na kapitálové výdavky v r. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 presu-
nutých do r. 2011 sa nachádza v prílohe č. 3.

II. Zúčtovanie bežných transferov (kategória 640) za príspevkové a neziskové organizácie,
verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho
rozpočtu

1. Predmetom finančného zúčtovania sú bežné transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám,
štátnym fondom, verejným vysokým školám, občianskym združeniam, nadáciám a ostatným nezisko-
vým právnickým osobám, súkromným školám a súkromným školským zariadeniam, cirkevným školám
a cirkevným školským zariadeniam, cirkvám, ďalším organizáciám a subjektom.

2. Subjekty podľa bodu 1 predložia príslušnému ústrednému orgánu zúčtovanie bežných transfe-
rov na formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2010“.

3. Ústredný orgán predloží Ministerstvu financií SR zúčtovanie bežných transferov podľa štruktúry
stanovenej v rámci formulára „Finančné zúčtovanie za rok 2010“.

4. Zúčtovanie finančných prostriedkov na štátnu prémiu poskytovanú stavebnému sporiteľovi
a zúčtovanie finančných prostriedkov na bonifikáciu hypotekárnych úverov vykoná Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; zúčtovanie predloží v termíne do 15. 5. 2011.
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5. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava zúčtuje všetky finančné prostriedky, ktoré
obdržala zo štátneho rozpočtu v roku 2010 podľa jednotlivých výdavkových titulov (programov). Sú-
časne uvedie názov subjektu, sumu a dátum poukázania rozpočtových prostriedkov. Prehľad predloží
v termíne do 15. 5. 2011:

– Ministerstvu financií SR, odboru správy finančného trhu a odboru financovania verejných výdav-
kov za prostriedky poskytnuté banke Ministerstvom financií SR,

– Ministerstvu hospodárstva SR za prostriedky poskytnuté banke Ministerstvom hospodárstva SR.

III. Zúčtovanie dotácií podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov a podľa § 1 výnosu MF SR č. MF/26825/2005 z 9. decembra
2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Zúčtovanie dotácie predložia prijímatelia Ministerstvu financií SR, odboru financovania verejných
výdavkov, podľa vzoru v prílohe č. 2 oznámenia o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva finan-
cií SR v termíne do 31. 3. 2011. V prípade presunu kapitálových výdavkov do nasledujúceho rozpoč-
tového roku oznámia tento presun Ministerstvu financií SR do 31. 3. 2011 podľa vzoru v prílohe č. 3
citovaného oznámenia.

IV. Zúčtovanie finančných vzťahov so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou

1. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami vykoná:

Zúčtovanie štátom plateného poistného na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb
za rok 2010 podľa § 11 ods. 7 a § 19 ods. 17 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov a predloží ho Ministerstvu financií SR v termíne do 31. júla 2011.

Ak zo zúčtovania vyplynie povinnosť vrátiť finančné prostriedky do štátneho rozpočtu, tieto Minis-
terstvo zdravotníctva SR poukáže na účet Ministerstva financií SR číslo 7000120485/8180, „Iné ne-
daňové príjmy 2“, vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 15. septembra 2011.

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Sociálnou poisťovňou
vykoná:

Zúčtovanie poistného za zákonom určené skupiny osôb za rok 2010 podľa § 128 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v zmysle výnosu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 21. 3. 2005 o zúčtovaní poistného na starobné poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie a poistného do re-
zervného fondu solidarity platených štátom a predloží Ministerstvu financií SR do 15. 5. 2011.

Zúčtovanie dávok, ktoré platí štát podľa § 168a a § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku za
rok 2010 predloží do 15. 5. 2011.

Ak zo zúčtovania vyplynie povinnosť vrátiť finančné prostriedky do štátneho rozpočtu, tieto Minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vysporiada so Sociálnou poisťovňou a poukáže na účet Mi-
nisterstva financií SR „Iné nedaňové príjmy 2“, vedeného v Štátnej pokladnici pod číslom
7000120485/8180, s dátumom splatnosti najneskôr 15. 5. 2011.

V. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Ústav pamäti národa

Uvedené organizácie zúčtujú poskytnuté transfery kapitole Všeobecná pokladničná správa v ter-
míne do 30. 4. 2011.
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VI. Tlačová agentúra SR, Rozhlas a televízia Slovenska

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za Tlačovú agentúru SR, Rozhlas a televíziu
Slovenska za rok 2010 vykoná Ministerstvo kultúry SR.

VII. Štátne fondy

Štátny fond predloží zúčtovanie použitia prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prísluš-
nému správcovi rozpočtovej kapitoly, ktorý tieto vzťahy premietne vo formulári „Finančné zúčtovanie
za rok 2010“.

VIII. Rezerva predsedu vlády

Zúčtovanie prostriedkov z rezervy predsedu vlády podľa §10 ods. 2 písm. b) vykoná Úrad vlády
SR v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienok určených pri po-
skytovaní týchto prostriedkov.

IX. Rezerva vlády

Zúčtovanie prostriedkov z rezervy vlády predloží správca kapitoly ako podrobnú špecifikáciu čer-
pania týchto prostriedkov. Uvedené bude zahrnuté do celkového zúčtovania za kapitolu.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Finančné zúčtovanie sa vykoná na formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2010“. Vyplnený for-
mulár predložia v týchto termínoch:

a) organizácie (podnikateľské subjekty) do 30. 4. 2011 príslušnému poskytovateľovi dotácie,

b) ústredný orgán (správca kapitoly) z podkladov za jednotlivé organizácie spracuje formulár podľa
stanovenej štruktúry a predloží ho Ministerstvu financií SR do 15. 5. 2011 s uvedením mena
a podpisom zodpovednej osoby.

2. Subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu podliehajúce finančnému
zúčtovaniu, odvedú na účet príslušného ústredného orgánu transfery a dotácie poskytnuté zo štátneho
rozpočtu nepoužité na plnenie konkrétnych úloh (pokiaľ neboli vrátené v rámci vyúčtovania vykona-
ného po splnení úloh). Vratky nepoužitých dotácií sa uvádzajú v eurách.

3. Príspevková organizácia vykoná v zmysle § 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách zúč-
tovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

4. V súvislosti s novelizáciou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a následne realizovanými organizačnými zme-
nami v pôsobnosti niektorých ústredných orgánov štátnej správy, sa vykoná zúčtovanie finančných
vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010 nasledovne:

a) príslušná kapitola vykoná zúčtovanie v súlade s delimitačným protokolom, resp. v súlade s podpí-
sanou Dohodou o prechode práv a povinností,

b) ak finančné zúčtovanie nebolo predmetom delimitácie, zúčtovanie vykoná tá kapitola, ktorá trans-
fer poskytla ( v prípade, že niektorému subjektu bol poskytnutý transfer v priebehu roka 2010 z via-
cerých kapitol, vykoná zúčtovanie každá kapitola za svoju výšku poskytnutého transferu),

c) v prípade transferov poskytnutých kapitolou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (do
doby jej zániku) subjektom, ktoré v súčasnosti vecne prináležia kapitole Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a vecne nespadajú do bodu a) a b), zúčtovanie
vykoná kapitola MDVRR SR.
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5. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010 sa vykoná a uvedie
v eurách na dve desatinné miesta (Príloha č.1). V prípade, ak dotácia bola poskytnutá v predchádza-
júcich obdobiach v Sk, zúčtovanie bude vykonané prepočtom na euro kurzom 30,126 Sk/euro a ma-
tematicky sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

6. Okrem uvedených termínov sa finančné zúčtovanie vykoná v osobitných termínoch uvedených
v tomto pokyne, resp. v termínoch zúčtovania, ktoré vyplývajú z iných právnych noriem, alebo zmlúv
a dohôd.

7. Vratky vyplývajúce z finančného zúčtovania odvedie organizácia s dátumom splatnosti najne-
skôr 30. 4. 2011 na účet ústredného orgánu – účet cudzích prostriedkov, z ktorého tento poukáže
vratky jednou sumou na účet Ministerstva financií SR „Iné nedaňové príjmy 2“, vedený v Štátnej pok-
ladnici pod číslom 7000120485/8180, s dátumom splatnosti najneskôr 15. 5. 2011. Nevyčerpané
prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur.

8. Ak z vyplneného formulára „Finančné zúčtovanie za rok 2010“ vyplynie nárok na doplatok
v súlade s osobitným predpisom, tento sa vysporiada prostredníctvom ústredného orgánu. Doplatky
budú poukázané Ministerstvom financií SR po schválení finančného zúčtovania za rok 2010 ústredné-
mu orgánu, ktorý zabezpečí ich vysporiadanie.

9. Správca kapitoly vypracuje o plnení celkových vzťahov k štátnemu rozpočtu za zúčtovací rok
2010 správu, ktorú predloží Ministerstvu financií SR vrátane príloh 1, 2, 3 s návrhom na zúčtovanie
preplatkov, nedoplatkov, poskytnutých dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu v termíne do
15. 5. 2011.

Súčasťou správy bude aj:

– zoznam subjektov, ktoré nesplnili podmienky zúčtovania (neodviedli prostriedky vyplývajúce zo
zúčtovania, resp. nevykonali zúčtovanie),

– vysporiadanie pridelených účelových prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu.

10. Všetky subjekty, ktoré v zmysle pokynu zasielajú finančné prostriedky na účet finančného zúč-
tovania č. 7000120485/8180 „Iné nedaňové príjmy 2“, vedený v Štátnej pokladnici, súčasne s po-
ukázanou sumou pošlú Ministerstvu financií SR odboru správy a účtovania špecifických operácií štátu
a odboru financovania verejných výdavkov avízo o vykonanej platbe s podrobným rozpisom, za kto-
ré subjekty bola platba realizovaná a v akej výške. Zároveň v príkaze na úhradu do Štátnej pokladni-
ce do kolónky "správa pre prijímateľa" uvedú „fin. zúčt. za rok 2010“.

11. Na základe záverečného zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom schváleného
ministrom financií vykonajú príslušné subjekty finančné vysporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom,
t. j. odvedú sa preplatky, nedoplatky a vratky dotácií v termíne určenom ministrom financií.

12. Nedodržanie termínov pre poukázanie prostriedkov, vyplývajúcich zo zúčtovania finančných
vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010, určených v tomto postupe, sa považuje za porušenie fi-
nančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

13. Ak zo závažných dôvodov záverečné zúčtovanie minister financií neschváli, bude dôvod ne-
schválenia oznámený príslušnému správcovi kapitoly, ktorý predloží návrh na záverečné zúčtovanie
preplatkov a nedoplatkov vláde SR.

14. Zúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu pre obce (mestá) a VÚC, poskytnuté z kapitoly Vše-
obecná pokladničná správa bude vykonané podľa „Pokynov Ministerstva financií SR na finančné zúč-
tovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za
rok 2010“ a „Pokynov Ministerstva financií SR na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším
územným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2010“.
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15. Prostriedky, ktoré boli vrátené (na výdavkový účet) v tom roku, kedy bola poskytnutá dotácia
alebo transfer, nie sú predmetom zúčtovania.

16. Správca kapitoly je v zmysle § 14 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
povinný predložiť Ministerstvu financií SR ďalšie informácie súvisiace s finančným zúčtovaním, ak o to
príslušný útvar Ministerstva financií SR požiada.

17. Správca kapitoly je zodpovedný za finančné zúčtovanie a za úplnosť a objektívnosť predlože-
ných podkladov.

18. Tieto pokyny sa zverejňujú na internetovej stránke ministerstva financií www.finance.gov.sk

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie rozpočtovej politiky
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Príloha č. 1

Finančné zúčtovanie za rok 2010

Kapitola:

v eurách na dve desatinné miesta

Poskytnuté
prostriedky

Skutočné čerpanie
(podľa Štátnej

pokladnice)
Predpisx)

ŠR
+ dostane

– poskytnexx)

a 1 2 3 4

Spolu (kateg. 720 + 640)
720 – Kapitálové transfery spolu – z toho:

721001 – Príspevkovej organizácii – spolu

721003 – Verejnej vysokej škole – spolu

722 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám – spolu

723 – Transfery nefinančným subjektom a transfery
príspevkovým organizáciám... – spolu

640 – Bežné transfery spolu – z toho:

641001 – Príspevkovej organizácii – spolu

641002 – Štátnemu fondu – spolu

641008 – Verejnej vysokej škole – spolu

641009 – Obci – spolu

641010 – VÚC – spolu

641012 – ostatným subjektom verejnej správy

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám – spolu

642001 – Občianskemu združeniu a nadácii
a neinvestičnému fondu – spolu

642002 – Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne
prospešné služby – spolu

642004 – Cirkevným školám – spolu

642005 – Súkromným školám – spolu

642007 – Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej
charite – spolu

642009 – Nefinančným právnickým osobám

642010 – Politic. stranám a politic.hnutiam – spolu

642011 – Odborovým organizáciám – spolu

642... – ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu

644 – Transfery nefin. subjektom a transfery príspev.
organizáciám nezaradeným vo verejnej správe...
– spolu

Poznámka: V prípade potreby kapitola doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.

x) Predpis – vyjadruje výšku prostriedkov vynaložených organizáciou na stanovený účel, ktoré kapitola po preverení
splnenia podmienok uzná za oprávnené;

xx) + dostane prostriedky, ktoré je príslušná kapitola povinná odviesť do ŠR,
– poskytne prostriedky, ktoré príslušná kapitola požaduje zo ŠR.

Vypracoval (meno): Podpis: č. tel.:

Schválil (meno): Podpis: č. tel.:



Príloha č. 2

Zúčtovanie finančných prostriedkov z výťažku z lotérií alebo iných podobných hier
poskytnutých v roku 2010 podľa § 1 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005

č. 2682/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Názov a adresa subjektu

V eurách na dve desatinné miesta

Účel, na ktorý boli
finančné

prostriedky
poskytnuté

Číslo listu
MF SR

Celková výška
poskytnutých

finančných
prostriedkov

Celková výška
použitých
finančných

prostriedkov

Rozdiel

Výška výnosov
z poskytnutých

finančných
prostriedkov,

dátum ich úhrady
a číslo účtu, na

ktorý boli
poukázané

1 2 3 4 5 6

Vypracoval:

Dátum:

Telefónne číslo (vrátane predvoľby):

Odtlačok pečiatky Meno a podpis štatutárneho zástupcu
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Metodický pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. februára 2011
č. MF/10479/2011-312

pre vyššie územné celky na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej
správy podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydáva
pre vyššie územné celky tento metodický pokyn:

1. Spôsob zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky vyššieho územného celku a predlo-
ženie údajov pre zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

Vyšší územný celok zostaví konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22a ods. 1 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov prostredníctvom informačného systému
Jednotného účtovníctva štátu (IS JÚŠ) a súčasne poskytne údaje pre zostavenie súhrnnej účtovnej zá-
vierky verejnej správy. Údaje pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky vyššieho územného
celku a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy sa za organizácie zaradené do konsolidovaného
celku vyššieho územného celku predložia v rozsahu konsolidačného balíka.

Každá organizácia zaradená v konsolidovanom celku vyššieho územného celku vypracuje konso-
lidačný balík a predloží ho svojmu zriaďovateľovi. Na úrovni úradu vyššieho územného celku sa úda-
je skontrolujú a vložia do IS JÚŠ. Organizácie pri vykazovaní vzájomných vzťahov uvádzajú všetky
subjekty verejnej správy na základe zoznamu organizácií, ktorý poskytne Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky. Vyšší územný celok zostaví konsolidovanú účtovnú závierku v IS JÚŠ v stanovenom ter-
míne a v jednom vyhotovení predloží Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

2. Termín pre zostavenie konsolidovaných účtovných výkazov vyššieho územného celku

Vyšší územný celok zostaví konsolidované účtovné výkazy za rok 2010 do 31. mája 2011.

3. Organizácia procesu konsolidácie vo verejnej správe

Vyšší územný celok sa pri konsolidácii riadi metodickými usmerneniami a pokynmi Ministerstva fi-
nancií SR ako zostavovateľa súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. Ministerstvo financií SR po-
skytne vyššiemu územnému celku informácie o aktualizovanej štruktúre konsolidačného balíka, zozna-
me organizácií zaradených do súhrnného celku a termínoch pre prácu s informačným systémom jed-
notného účtovníctva štátu.

4. Platnosť pokynu

Podľa tohto metodického pokynu sa postupuje pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
vyššieho územného celku za rok 2010.

Ing. Katarína Kaszasová, v. r.
generálna riaditeľka

sekcie štátneho výkazníctva

122 3/2011FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: Ing. Peter Ivánek, tel.: 02/59583218
Ing. Ladislav Zakhar, PhD., tel.: 02/59583218
Ing. Ľubomír Šedivý, CSc., tel.: 02/59583230
Ing. Miriam Majorová, PhD., tel.: 02/59583241
Odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu
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Metodický pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. marca 2011
č. MF/12322/2011-312

pre obce na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej
správy podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydáva
pre obce tento metodický pokyn:

1. Predloženie údajov o vzájomných vzťahoch v rámci verejnej správy pre zostavenie sú-
hrnnej účtovnej závierky verejnej správy
Každá obec podľa § 22a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pred-

pisov je poskytovateľom údajov pre zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. Údaje pre
zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy sa za organizácie zaradené do konsolidované-
ho celku obce, ktorá zostavuje v príslušnom roku konsolidovanú účtovnú závierku predložia v rozsahu
zverejnenej štruktúry údajov Ministerstvom financií SR. Na obce, ktoré nezostavujú konsolidovanú úč-
tovnú závierku, podľa § 22a zákona o účtovníctve v príslušnom roku, sa tento pokyn vzťahuje v rozsa-
hu údajov za obec.

Každá organizácia zaradená v konsolidovanom celku obce v prípade, že obec zostavuje konsoli-
dovanú účtovnú závierku a obec, ktorá nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku vyplní formulár
vzájomných vzťahov a predloží ho Ministerstvu financií SR v stanovenej štruktúre. Organizácie pri vy-
kazovaní vzájomných vzťahov uvádzajú všetky subjekty verejnej správy na základe zoznamu organi-
zácií, ktorý poskytne Ministerstvo financií SR. Medzi vzájomnými vzťahmi sa neuvádzajú tie vzťahy,
ktoré boli predmetom konsolidácie v rámci konsolidovaného celku príslušnej obce.

2. Termín pre zostavenie konsolidovaných účtovných výkazov obce
Obec predloží konsolidované účtovné výkazy spolu s opisom výkazov príslušnému metodikovi na

daňovom úrade do 20. mája 2011.

3. Organizácia procesu konsolidácie vo verejnej správe
Obce, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obcí sa pri konsolidácii riadia metodický-

mi usmerneniami a pokynmi Ministerstva financií SR ako zostavovateľa súhrnnej účtovnej závierky verej-
nej správy. Ministerstvo financií SR poskytne obciam informácie o štruktúre formulára vzájomných vzťa-
hov, zozname organizácií zaradených do súhrnného celku a termínoch pre predloženie formulára vzá-
jomných vzťahov zverejnením na webovej stránke ministerstva financií a vo Finančnom spravodajcovi.

4. Platnosť pokynu
Podľa tohto metodického pokynu sa postupuje pri zostavovaní súhrnnej účtovnej závierky verejnej

správy za rok 2010.

Ing. Katarína Kaszasová, v. r.
generálna riaditeľka

sekcie štátneho výkazníctva

3/2011 123FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: Ing. Peter Ivánek, tel.: 02/59583218
Ing. Ladislav Zakhar, PhD., tel.: 02/59583218
Ing. Ľubomír Šedivý, CSc., tel.: 02/59583230
Ing. Miriam Majorová, PhD., tel. 02/59583241
Odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu



Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu
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Banskobystrický samosprávny kraj

Číslo spisu: 5227/2011/ODDU-001 V Banskej Bystrici 22. 2. 2011
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

Cenový výmer č. 1/2011
Banskobystrický samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

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

Jozef Kulišiak
Pohrebné služby a kamenárstvo
Cintorínska 31
962 12 Detva
IČO: 10 922 547

Klasifikácia produkcie:

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

Výkop hrobu – Letné obdobie 100,00 €

Hĺbka dĺžka šírka
160 x 205 x 80

Výkop hrobu – Zimné obdobie 100,00 €

Hĺbka dĺžka šírka
160 x 205 x 80

Klasifikácia produkcie:

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

Použitie chladiaceho zariadenia 10,00 €

Uvedené maximálne ceny sú s DPH.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 22. februára 2011.

Ing. Vladimír Maňka, v. r.
predseda BBSK
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Číslo spisu: 5227/2011/ODDU-003 V Banskej Bystrici 9. 3. 2011
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

Cenový výmer č. 2/2011
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o ce-

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

Obec Kozí Vrbovok
Obecný úrad č. 42
962 41 Bzovík
IČO: 00648159

Klasifikácia produkcie:

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

Použitie chladiaceho zariadenia 10,00 €

Uvedená maximálna cena je konečná.

Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 14. marca 2011.

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

Číslo spisu: 1376/2011-RU13/3704 V Košiciach 24. 2. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 2/2011
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:

PRAKTOS, spol. s r. o.
055 62 Prakovce 333
IČO: 31715991

Klasifikácia produkcie:

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

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý začatý deň 6 €

Uvedená maximálna cena je vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Finančný spravodajca · Vydavateľ: Ministerstvo financií Slovenskej repub-
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