
Metodické usmernenie č. MF/013682/2017-441 zo dňa 07. 06. 2017 
k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným 

celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, 
tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016 

 

MF/013682/2017-441 

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2016 pre subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky 
zo štátneho rozpočtu upravuje Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
MF/008861/2017-441 na zúčtovanie finančných vzťahov  so štátnym rozpočtom za rok 2016 
pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské 
subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo 
štátneho rozpočtu. 
 
V bode 11 čl. XVII. predmetného pokynu sa uvádza:  
 

• Ak vznikne obciam a vyšším územným celkom, ktorým bola v zmysle § 8a ods. 2 
zákona o rozpočtových pravidlách a v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 
príslušný rozpočtový rok poskytnutá dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon 
štátnej správy, preplatok zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy za rok 2016, je tento príjmom zriaďovateľa, za predpokladu, že 
preplatok bude použitý na rovnaký účel, na aký bola určená poskytnutá dotácia. 
Uvedené sa vzťahuje len na preplatky zo zúčtovania preddavkov v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy, ktoré boli prijaté až po termíne finančného zúčtovania so štátnym 
rozpočtom. 

• Obdobný postup sa uplatňuje aj u neštátnych zriaďovateľov, ktorým bola v roku 2016 
poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu podľa §8a zákona o rozpočtových pravidlách  
na financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na 
povolanie, podľa osobitného predpisu (zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). To znamená, že preplatok zo zúčtovania preddavkov z poskytnutej dotácie 
za rok 2016 je príjmom zriaďovateľa za predpokladu, že preplatok bude použitý na 
rovnaký účel, na aký bola určená poskytnutá dotácia.  

• Obdobný postup sa uplatňuje vo vzťahu k preplatkom zo zúčtovania preddavkov 
poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy za rok 2015. 
 

Tento metodický pokyn sa vydáva za účelom zabezpečenia jednotného postupu zúčtovania 
preplatkov z ročného zúčtovania z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, 
plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016. 
  
Ak prostriedky štátneho rozpočtu v  roku  2016 určené na úhradu výdavkov (preddavkov) 
týkajúcich sa elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a 
nájomného boli použité v súlade s určeným účelom, na ktorý boli poskytnuté a boli zúčtované 
so štátnym rozpočtom za r. 2016, prípadné preplatky v roku 2017 sa do štátneho rozpočtu 
nevracajú a tieto preplatky sú príjmom zriaďovateľa. 
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