Dodatok č. 16
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/020536/2016-421
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 a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
133015

Za rozvoj
Samostatne sa tu triedi miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu,
ktorý je príjmom rozpočtu obcí.

139003

Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia
Na uvedenej podpoložke sa triedi odvod, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu,
ako aj odvod časti poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorý je príjmom
Ministerstva vnútra SR.

292017

Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií, transferov,
finančných príspevkov od zamestnávateľov, z vrátených platieb za odškodnenie
osôb, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa, z DPH
z minulých rokov, z miezd z účtu cudzích prostriedkov, z pôžičiek, z
nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových náležitosti - používa
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, valút zo
zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka okrem vratiek
uvedených v podpoložke 291002 a 291005.

292027

Iné
Napr. náhrad ušlého zisku, prijatých odvodov (všetky odvody vyplývajúce z
osobitných predpisov, ako sú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu); predpísaných mánk a škôd, finančná
náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná; výnosov
z prostriedkov štátneho rozpočtu, realizácie platobného styku (výnosy
z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou znížené o náklady
na tieto finančné operácie); obnovy evidencie pozemkov, úhrad pohľadávok
obvinených a odsúdených, náhrad trov trestného a priestupkového konania,
náhrady výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, prepadnuté kaucie a
majetok, výnosy regresných náhrad, výživného na dieťa podľa rozhodnutia súdu,
z dedičského konania, produkcie cukru a izoglukózy (odvádzaných do rozpočtu
EÚ ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom) a mylné platby.
Ďalej sem patrí aj príjem prepadnutej zábezpeky. Túto podpoložku používa
1

štátna rozpočtová organizácia na zapojenie zisku z podnikateľskej činnosti po
zdanení do rozpočtu.
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
632003

Poštové služby
Poštové a kuriérske služby.

632004

Komunikačná infraštruktúra
Poplatky za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za
užívanie rezortných, republikových a medzinárodných
komunikačných
(spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete,
elektronický prenos dát, prístup k internetu.

632005

Telekomunikačné služby
Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií vrátane IP telefónie, napr.
za telefóny, používanie prípojky, prenájom telefónneho prístroja, automaticky
uskutočnené volania, výpisy uskutočnených volaní, rádiové stanice, faxy,
mobilné telefóny (za hovory, okrem poplatkov za internetové služby, ktoré sa
triedia na podpoložke 632004), pagingy.

637004

Všeobecné služby
Dodávateľským spôsobom.
Napr. tlač tlačív, 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
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.
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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.
637007

Cestovné náhrady
Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom.
Napr. prísediacim, svedkom, znalcom, členom Súdnej rady SR, členom stráže
prírody, tlmočníkom, zadržaným osobám a žiadateľom o priznanie postavenia
utečenca bez finančných prostriedkov, osobám vyhosteným z územia SR,
stravovanie svedka a zadržaných osôb, osôb predvedených na nástup výkonu
trestu, aj ubytovanie svedka v prípade súdneho procesu mimo trvalého bydliska
svedka, vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy, s výnimkou profesionálnych
vojakov, osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR, členom poradných
orgánov ministra a ostatným (napr. v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane), za ubytovanie poslancov v zariadeniach hotelového typu, darcom krvi,
za ubytovanie a stravovanie žiakov, za ubytovanie študentov vysokých škôl pri
lyžiarskych kurzoch a absolvovaní povinnej praxe, školských exkurziách,
školách v prírode a deťom v detských domovoch, za vstupenky pre žiakov - deti
v detských domovoch a cestovné pre deti z detských domovov.

637012

Poplatky a odvody
Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne,
notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
a odbery podzemných vôd, váženie vozidiel, znečistenie ovzdušia, očkovanie
psov, víza, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, odťahovanie a úschovu zaistených
motorových vozidiel, úschovu vecí zadržaných osôb, zmluvne dohodnutý
poplatok z tržieb, ochranným autorským zväzom, požičovné (za filmy,
diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh získaných prostredníctvom
Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, atď.), platobný styk výdavky spojené s realizáciou platobného styku pre klientov Štátnej pokladnice,
výplatu dividend a iné výdavky charakteru platby, odvod finančných
prostriedkov na základe rozhodnutia Úradu vládneho auditu, okrem rozhodnutia,
ktoré sa týka prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy, prostriedkov spolufinancovania zo ŠR
a prostriedkov uvedených v podpoložke 637025, platby za postúpené
pohľadávky na poistnom zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne
a daňových úradov.
Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť
pridelenú menu za inú, je to potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod
položkou 631.

637017

Provízia
Napr. za stravovacie poukážky, predaj bytov.
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637035

Dane
Napr. miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho
vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Patrí sem aj úhrada
DPH na obstaranie tovarov a služieb v rámci výkonu predmetu činnosti, v ktorej
rozsahu je organizácia platiteľom DPH. Na uvedenej podpoložke sa vzájomne
započítavajú príjmy z prijatej DPH a vráteného nadmerného odpočtu
s výdavkami na úhradu DPH (vrátane štátnej rozpočtovej organizácie v súlade
s § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.). Pri prenesenej daňovej povinnosti na
príjemcu plnenia v prípade, že si príjemca plnenia nemôže uplatniť odpočet
DPH, triedi DPH na vecne príslušnej podpoložke. Ak organizácia nie je
platiteľom DPH a obstaráva majetok z iného členského štátu, zaplatená DPH na
území Slovenskej republiky sa triedi na vecne príslušnej podpoložke.

637041

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty
Podpoložku používa daňový úrad pre klasifikovanie finančnej náhrady za
zadržanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňovej kontroly.

641018

Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

641019

Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

647006

Na implementáciu finančných nástrojov
Podpoložku používajú riadiace alebo sprostredkovateľské orgány pre
klasifikovanie finančných prostriedkov poskytnutých tuzemským finančným
inštitúciám v rámci implementácie finančných nástrojov.

713006

Komunikačnej infraštruktúry
Platby za obstaranie komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN
(rezortné, republikové a medzinárodné spojovacie siete, napr. SANET,
GOVNET, VSNET), počítačových sietí, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 700.
Samostatné zariadenia súvisiace s obstaraním týchto komunikačných sietí.

718007

Komunikačnej infraštruktúry
Komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortných,
republikových a medzinárodných spojovacích sietí, napr. SANET, GOVNET,
VSNET), počítačových sietí. Samostatné zariadenia súvisiace s komunikačnými
sieťami.

721013

Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

721014

Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

3. V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE
453

Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Používajú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnej rozpočtovej organizácie
na zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
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513003

Kontokorentné

821010

Z kontokorentných úverov

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie
rozpočtovej politiky
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