
Metodické usmernenie MF SR ku ekonomickej klasifikácii príjmov a výdavkov Centra právnej pomoci 

a príslušného súdu v konaní o oddlžení konkurzom za dlžníka, ktorým je  fyzická osoba podnikateľ, alebo 

fyzická osoba nepodnikateľ 

 

 

Referent: Ing. Jánošíková, tel. 02/59582329      Dátum:  9. február 2018 

          MF/009101/2018-421

  

           

Zákonom č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a                  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z.     

o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z.                    

o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vytvoril legislatívny priestor                          

pre poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám v konaniach o oddlžení štátnej rozpočtovej organizácie 

Centrom právnej pomoci (ďalej len „CPP“). 

V záujme jednotného triedenia finančných prostriedkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie        

pri aplikácií relevantných  ustanovení citovaného zákona, Ministerstvo financií SR vydáva toto usmernenie. 

V súlade s Opatrením z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017– 421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR       

z 8. decembra 2004 č. MF/01075/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov sa výdavky CPP, ktoré sa hradia 

na účet súdu za dlžníka a sú určené  na preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení 

konkurzom, sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637005 Špeciálne služby, druh rozpočtu 211 príjmy 

a výdavky. Príjem mesačných splátok preddavku od dlžníka sa klasifikuje na položke 292 Ostatné príjmy,                   

na podpoložke 292017 Z vratiek, druh rozpočtu 211 príjmy a výdavky. 

Na samostatnom účte príslušného súdu sa  klasifikuje príjem finančných prostriedkov od CPP na kategórií             

930 Príjmová prevodová finančná operácia; výdavok zo samostatného účtu na úhradu správcovi v konaní 

o oddlžení konkurzom sa klasifikuje na kategórií 940 Výdavková prevodová finančná operácia, v obidvoch 

prípadoch sa použije druh rozpočtu 211 príjmy a výdavky. 
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