Dodatok č. 15
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/011807/2016-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
312005

Od právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

322004

Od právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
637001

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
Patria sem napr. výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného
majetku, s výnimkou školení, týkajúcich sa nadobúdania informačnokomunikačných technológií klasifikovaných na podpoložke 637040, ako aj
výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre budované prevádzky,
účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým osobám pôsobiacim v
príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie výdavky, odmeny za prednáškovú
činnosť, nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akcie, nájomné za
prednáškové priestory, príp. iné náklady na akcie, okrem cestovného, ktoré sa
klasifikuje pod 631.

637003

Propagácia, reklama a inzercia
Patria sem napr. vizitky, zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, prepis
šotov, novoročné pozdravy.

637004

Všeobecné služby
Dodávateľským spôsobom.
Napr. tlač tlačív, kolkových cenín, máp, osobných dokladov, preukazov,
pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj distribúcia), polygrafické,
rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie kníh, dokladov,
podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúl.
Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových
vôd), nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov), poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych
kultúr vrátane pozberovej úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane
dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, informačné služby (monitoring, rešerše,
informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie článkov získaných
prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby),
elektronické prístupové práva (napr. Slov-Lex), veterinárna prevencia a ochrana
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štátneho územia, odchyt a ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská činnosť
(vrátane prípadnej súvisiacej sprievodcovskej a redakčnej činnosti), externé
vyučovanie vrátane vypracovania skúšobných otázok, overovanie spôsobilosti
výkonu povolania, starostlivosť o chránené časti prírody vrátane dokumentácie
ochrany prírody, sprievodcovskej a strážnej (ochrannej) služby, služieb
súvisiacich s ochranou prírody, nahrávanie a ozvučenie pojednávaní, čistenie
verejných priestranstiev, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení,
osobitné štatistické zisťovania, spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie
služby, resp. správu bytového a nebytového hospodárstva správcovským
subjektom (napr. s. r. o.), ktorý spravuje byty v osobnom vlastníctve, ale aj byty
nájomné – obecné, t. j. vo vlastníctve obce, služby správcovi budovy (tzv.
režijné náklady); za uloženie zbraní u polície, administratívne služby. Úprava
a výzdoba verejného priestranstva (napr. vlajková výzdoba), šitie, prešívanie,
brúsenie, gravírovanie, sklárstvo, stolárstvo, aranžérstvo, iné činnosti
poskytované prijímateľom sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb
(napr. kadernícke a holičské služby, pedikúra, manikúra, masáže), dekorácie,
zhotovenie kľúčov a pečiatok, rámovanie obrazov, sťahovanie a manipulačné
práce; služby pri obchodovaní s cennými papiermi prostredníctvom člena
centrálneho depozitára (Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej
republiky), doplnkový predaj devíz, likvidácia prestárlych chemikálií a liekov,
opotrebovaných motorových olejov, renovácia pások a tonerov, služby asistenta
poslanca.
637005

Špeciálne služby
Dodávateľským spôsobom.
Napr. ochrana objektov, techniky a materiálov (aj platby za poskytované služby
pri strážení objektov, preprave peňazí a pod. vrátane bezpečnostných služieb),
služby poskytnuté formou outsourcingu, prieskumné a projektové práce,
archeologický prieskum, geologický prieskum a geologické práce, ktoré súvisia
s geologickým prieskumom (nesúvisiace s výstavbou a s úlohami rozvoja vedy
a techniky, geodetické práce a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou),
ekologická asanácia územia (náklady súvisiace s odstraňovaním ekologických
havárií). Demolácie a plošné asanácie nesúvisiace s výstavbou. Geometrický
plán (aj spracovanie noriem a letecké snímkovanie), notárske, komerčné, právne,
advokátske, audítorské, poradensko-konzultačné, služby externého manažmentu
na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ, exekučné, meranie a
monitorovanie, typologizácia a pasportizácia, varovací a vyrozumievací systém
civilnej ochrany, vrátane elektrických poplachových sirén a prekládky,
meteorológia, vypracovanie metodík, preprava mŕtvol a práce súvisiace s ich
odkrytím vrátane patologických vriec, výkony požiarnej techniky, osobná
hygiena vojsk, kalibrácia prístrojov a posúdenie techniky, ochrana osobných
údajov v informačnom systéme, metrológia a skúšobníctvo, protetické práce,
zariadení a prostriedkov požiarnej ochrany, pohrebné trovy (výdavky spojené s
pohrebom, napr. v ozbrojených zložkách, obyvateľov zariadení sociálnych
služieb, bezdomovcov, utečencov, osôb bez príbuzných), pre žiadateľov o
priznanie postavenia utečenca (napr. stravovanie, ubytovanie, pranie, poplatok
sociálnemu zariadeniu, školským zariadeniam za dieťa utečenca); rezbárstvo,
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výroba rekvizít, scénická a kostýmová výprava dodávateľským spôsobom a
likvidácia špeciálneho materiálu CO.
637011

Štúdie, expertízy, posudky
Patria sem výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré
nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké, oponentské,
expertízne, rozbory (aj vody), územné plány a lesné hospodárske plány, ak
nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových
výdavkov, analýzy a platby za štúdie a koncepcie všeobecnej nadodvetvovej
alebo makroekonomickej povahy, za služby privatizačných poradcov, okrem
štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií, ktoré sa
klasifikujú na podpoložke 637040.

637028

Odstúpenie od kúpnych zmlúv

637040

Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
Patria sem napr. výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného
IT majetku, výdavky za vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web
stránok, výkony IT (informačných technológií, spracovanie zostáv, prehľadov z
dátových údajov), štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných
technológií.

641006

Rozpočtovej organizácii
Napr. používa Ministerstvo financií SR, právny nástupca Fondu národného
majetku SR, kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na
mimorozpočtové účty Ministerstva financií SR, pri prevodoch finančných
prostriedkov z výdavkového účtu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity na
mimorozpočtový účet, pri prevodoch na spolufinancovanie určených na
budovanie Schengenských hraníc z výdavkového účtu kapitoly na
mimorozpočtové účty.

641011

Právnemu nástupcovi Fondu národného majetku Slovenskej republiky

642029

Na náhradu
Napr. zárobku pri službe v ozbrojených silách, mzdy za čas odbornej prípravy a
peňažných náležitostí aktívnych záloh v zmysle zákona o brannej povinnosti,
úpravu bytu pri presťahovaní profesionálnemu vojakovi a policajtovi, odievania
pracovníkov v služobnom pomere, výstroj, za nedodanú stravu, na výživu
pozostalých, za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti, stratu zárobku po
skončení pracovnej neschopnosti, stratu dôchodku. Jednorazové mimoriadne
odškodnenie, náhrady nákladov a škôd, škodu spôsobenú živočíchom na
hospodárskych zvieratách a úhrada majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením
bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu, primerané
finančné zadosťučinenie pri porušení základných práv alebo slobôd, náhrady za
vyvlastnenie (používa Slovenský pozemkový fond), realizácia odškodnenia
v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva a Výboru
ministrov Rady Európy a odškodnenia osôb deportovaných do nacistických
koncentračných táborov a zajateckých táborov a väznenie v nich v rokoch 1939
- 1945, reštitúcie.
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646

Náklady spojené s ručením za sprivatizovaný majetok a prevádzaný
majetok

721008

Právnemu nástupcovi Fondu národného majetku Slovenskej republiky

723004

Na realizovanú záruku
Používa Ministerstvo hospodárstva SR, právny nástupca Fondu národného
majetku SR.

3. V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE
440

Z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku

453

Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Používajú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnej rozpočtovej organizácie na
zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do
rozpočtu.

814

Účasť na majetku
Napr. výdavky súvisiace s vkladom rozpočtových prostriedkov subjektu verejnej
správy do majetku inej právnickej osoby, ako aj výdavky súvisiace so založením
alebo zriadením inej právnickej osoby, než rozpočtová organizácia alebo
príspevková organizácia, aj vklad do majetku obcí v prípade združenia obcí
s právnou subjektivitou (založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu § 20b zákona o obecnom zriadení; formou platenia členského príspevku to patrí
pod 642006). Patria sem aj vklady do medzinárodných finančných inštitúcií.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie
rozpočtovej politiky
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