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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Referent: Ing. Dagmar Mráziková, tel.: 02/59 58 34 79 Číslo: MF/10009/2006-75

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením
č. 761 zo dňa 18. augusta 2004 schválila Doho-
du medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej
pomoci v colných otázkach (ďalej len „doho-
da“). Dohodu podpísali dňa 16. decembra
2004 v Tirane generálny riaditeľ Colného riadi-
teľstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Gönczöl
a generálny riaditeľ Colnej správy Albánskej re-
publiky pán Shpëtim Idrizi.

Na základe článku 22 ods. 1 dohoda nado-
budla platnosť 3. februára 2006, t. j. šesťdesia-
tym dňom po vzájomnom oznámení zmluvných
strán diplomatickou cestou, že boli splnené všet-
ky podmienky ustanovené vnútroštátnymi práv-
nymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

Dohoda umožňuje vzájomnú výmenu infor-
mácií, ktoré súvisia s porušovaním colných pred-
pisov týkajúcich sa hlavne osôb, tovaru a doprav-
ných prostriedkov, ale aj informácií o činoch spá-
chaných alebo plánovaných, ktorými sa porušu-
jú, alebo by sa mohli porušiť colné predpisy.
Dohoda určuje spôsob použitia a ochrany infor-

mácií, písomností a iných oznámení získaných na
jej základe. Výmena informácií sa týka aj nových
metód a prostriedkov používaných pri porušova-
ní colných predpisov a tovaru, o ktorom je zná-
me, že je predmetom závažného porušovania
colných predpisov na území štátu druhej zmluv-
nej strany. V súlade s ustanoveniami tejto dohody
si colné orgány zmluvných strán obidvoch štátov
budú vzájomne poskytovať pomoc a všetky infor-
mácie bez meškania, z vlastného podnetu alebo
na požiadanie, najmä o takých činnostiach, ktoré
by mohli predstavovať porušenie colných predpi-
sov jednej zo zmluvných strán, týkajúce sa predo-
všetkým pohybu a prepravy omamných látok,
psychotropných látok a prekurzorov, zbraní, stre-
liva a výbušnín, citlivého a strategického tovaru,
ktorý je predmetom osobitnej kontroly, umelec-
kých predmetov a starožitností, jedov, vecí a lá-
tok, ktoré ohrozujú zdravie ľudí a životné prostre-
die a tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla,
daní alebo iných platieb.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky uve-
rejňuje text dohody v úplnom znení.

Ing. Adrián Belánik v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky

o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Albánskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

b e r ú c d o ú v a h y dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní
a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správneho uplatňovania ustanovení o záka-
zoch a obmedzeniach a o kontrole,

b e r ú c d o ú v a h y, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finanč-
né, obchodné záujmy a sociálne záujmy ich štátov, ako aj na oprávnené záujmy obchodu,
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u v e d o m u j ú c s i potrebu spoločného postupu v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými
a psychotropnými látkami,

v p r e s v e d č e n í, že úsilie zamerané na zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie zame-
rané na presné vyberanie dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb je možné vynakladať
účinnejšie prostredníctvom úzkej spolupráce medzi colnými orgánmi,

b e r ú c d o ú v a h y existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Albánskou republi-
kou,

r e š p e k t u j ú c Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci
z 5. decembra 1953,

r e š p e k t u j ú c tiež ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 upravené-
ho Protokolom z roku 1972, Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 vypracovaného pod
záštitou Organizácie Spojených národov a Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovo-
lenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,

dohodli sa takto:

Článok 1

POJMY

Na účely tejto dohody:

a) „colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Albánskej re-
publike Generálne riaditeľstvo ciel Ministerstva financií,

b) „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch štátov oboch
zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru, alebo akýkoľvek iný colný režim,
ktorý sa týka cla, daní, alebo iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o záka-
zoch, obmedzeniach alebo kontrole, vykonávaných colnými orgánmi,

c) „porušenie colných predpisov“ je akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek po-
kus o ich porušenie,

d) „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc
v colných otázkach,

e) „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý prijíma žiadosť o po-
moc v colných otázkach,

f) „osoba“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba,

g) „informácie” zahŕňajú najmä správy, záznamy, doklady, písomnosti, a to aj v elektronickej forme,
a taktiež ich overené kópie,

h) „osobné údaje“ sú akékoľvek údaje vzťahujúce sa na určenú osobu alebo určiteľnú osobu,

i) „sledovaná dodávka” je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky
omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov alebo látok, ktoré ich nahrádzajú a ohroze-
ných druhov voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, boli prepustené z území, cez úze-
mia, alebo na územia štátov zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov v zá-
ujme zistenia osôb zúčastnených na ich nezákonnej preprave.
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Článok 2

ROZSAH DOHODY

1. Zmluvné strany si prostredníctvom colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody na-
vzájom poskytnú pomoc:

a) v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov,

b) v záujme zabezpečenia presného vymeriavania cla, daní a iných platieb,

c) v záujme uľahčenia a urýchlenia pohybu cestujúcich a obehu tovaru,

d) v záujme predchádzania, zisťovania a boja proti porušovaniu colných predpisov,

e) v prípadoch doručovania písomností týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov,

f) pri výmene technických skúseností s cieľom podporovať prácu colných orgánov.

2. Pomoc podľa tejto dohody sa bude poskytovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na
území štátu dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností dožiadaného colného or-
gánu. V prípade potreby môže colný orgán požiadať o súčinnosť iný príslušný orgán v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.

3. Vykonávanie ustanovení tejto dohody nemá vplyv na záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú
z medzinárodných dohovorov a dohôd v oblasti súdnictva.

Článok 3

DOHĽAD NAD OSOBAMI, TOVAROM,
DOPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI A MIESTAMI

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgá-
nu štátu druhej zmluvnej strany, v rámci svojej právomoci a svojich možností, vykoná dohľad nad:

a) pohybom osôb vstupujúcich a vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú
dôvodne podozrivé, že porušili, alebo môžu porušiť colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,

b) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany
mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia svojho štátu,

c) všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe, alebo sú podozrivé, že sa
používajú na porušenie colných predpisov,

d) miestami používanými na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu príslušnej zmluvnej strany.

Článok 4

POSTUP PROTI NEZÁKONNEJ PREPRAVE
NIEKTORÝCH DRUHOV TOVARU

Colné orgány štátov zmluvných strán si navzájom bez meškania z vlastného podnetu alebo na po-
žiadanie, po konzultácii a koordinácii s príslušnými orgánmi, poskytnú potrebné informácie o činnos-
tiach, ktoré predstavujú, alebo by mohli predstavovať porušenie colných predpisov štátu jednej zo
zmluvných strán, týkajúce sa:

a) prepravy omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov,

b) prepravy zbraní, streliva a výbušnín,

c) pohybu citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom osobitnej kontroly v súlade s medziná-
rodnými dohodami, mnohostrannými dohovormi a príslušnými záväzkami týkajúcimi sa zákazu
jeho šírenia, ktorých členmi sú štáty zmluvných strán,
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d) prepravy umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú významnú historickú, kultúrnu alebo ar-
cheologickú hodnotu pre jednu zo zmluvných strán,

e) pohybu jedov, vecí alebo látok, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí,

f) prepravy tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb.

Článok 5

SLEDOVANÁ DODÁVKA

1. Colné orgány môžu po vzájomnej dohode a v rámci svojej právomoci, v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi, využiť sledovanú dodávku, aby zistili totožnosť osôb zapojených do nezá-
konnej prepravy omamných a psychotropných látok alebo ohrozených druhov voľne rastúcich
rastlín a voľne žijúcich živočíchov a prijali právne opatrenia proti nim.

2. Rozhodnutia o využití sledovanej dodávky sa budú vykonávať jednotlivo pre každý prípad a pod-
ľa potreby v súlade s akýmikoľvek úpravami alebo dohodami, ktoré mohli byť dosiahnuté v kon-
krétnom prípade. Ak je to nevyhnutné a je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov
zmluvných strán, môžu sa vziať do úvahy uzavreté finančné dohody a dohovory medzi oboma
zmluvnými stranami.

3. Nezákonné zásielky, uznané ako sledovaná dodávka, môžu byť po vzájomnej dohode prísluš-
ných orgánov zaistené, a následne ponechané, aby pokračovali v nezmenenom stave s obsahom
omamných, psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú alebo v prípade, ak to podmienky
dovoľujú, s vybratým obsahom alebo obsahom čiastočne, prípadne úplne vymeneným.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 6

Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie,
ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho:

a) vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb colnými orgánmi a obzvlášť informá-
cie, ktoré pomôžu určiť hodnotu tovaru na colné účely a zistiť jeho nomenklatúrne zatriedenie,

b) uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze, vývoze a tranzite,

c) použitia pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o preferenčnom sadzobnom zaobchá-
dzaní uzavretých jednou alebo obidvomi zmluvnými stranami.

Článok 7

Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú akékoľvek informá-
cie o tom,

a) či tovar, dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany, bol zákonne vyvezený z územia štátu
druhej zmluvnej strany a do akého colného režimu bol prepustený,

b) či tovar, vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol zákonne dovezený na územie štátu
druhej zmluvnej strany a do akého colného režimu bol prepustený,

c) či tovar, ktorému bola udelená výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol riadne
dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany; to znamená, že sa zároveň poskytne informácia
o akýchkoľvek vykonaných colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený.
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Článok 8

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colné-
mu orgánu štátu druhej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpi-
sov, týkajúce sa hlavne:

a) osôb, o ktorých je známe alebo sú dôvodne podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy
na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) tovaru, o ktorom je známe, alebo existuje dôvodné podozrenie, že je predmetom porušovania col-
ných predpisov,

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo existuje dôvodné podozrenie,
že sa použili na porušenie colných predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany,

d) nových spôsobov a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,

e) miest používaných na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 9

1. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, môže ju, podľa vlastného uváženia, zís-
kať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.

2. Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene, pričom koná v rámci
svojej právomoci a svojich možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 10

1. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie vzájomne poskytnú informácie o ziste-
ných alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa môžu porušiť colné predpisy.

2. Colné orgány budú požadovať originály informácií vrátane spisov a dokladov iba v prípadoch, ak
by boli overené kópie nepostačujúce. Na základe žiadosti colného orgánu jednej zo zmluvných
strán sa kópie spisov, dokladov a iných materiálov náležite overia.

3. Poskytnuté originály informácií vrátane spisov a dokladov sa čo najskôr vrátia.

4. Informácie, poskytované podľa tejto dohody, možno poskytnúť elektronicky v akejkoľvek forme na
rovnaký účel. Súčasne sa poskytne príslušný výklad potrebný na interpretáciu a použitie týchto in-
formácií.

Článok 11
FORMA A OBSAH ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE POMOCI

1. Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody sa vyhotovuje v písomnej forme. K žiadosti sa
priložia doklady nevyhnutné na jej vybavenie. V naliehavej situácii sa môže prijať ústna žiadosť,
ktorá musí byť ihneď písomne potvrdená.

2. Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku obsahuje nasledujúce informácie:

a) označenie dožadujúceho colného orgánu,

b) požadované opatrenie,

c) predmet a účel žiadosti,

d) vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa na prípad vzťahujú,

e) presné a podrobné údaje o osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,

f) prehľad relevantných skutočností, ktoré sa týkajú prípadu,
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g) vzťah medzi obsahom žiadosti o poskytnutie pomoci a záležitosťou, ktorej sa to týka.

3. Žiadosť sa predkladá v anglickom jazyku alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný
orgán.

4. Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám podľa odsekov 2 a 3, dožiadaný colný orgán
môže požadovať jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.

Článok 12

ÚRADNÉ ZISŤOVANIE

1. Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany začne na žiadosť colného orgánu štátu druhej zmluvnej
strany úradné zisťovanie, týkajúce sa činností, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými pred-
pismi na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky zisťovania sa oznámia dožadujúcemu
colnému orgánu.

2. Tieto zisťovania sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu
dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.

3. Dožiadaný colný orgán môže v osobitných prípadoch na požiadanie a so súhlasom colného or-
gánu štátu druhej zmluvnej strany povoliť, aby úradníci dožadujúceho colného orgánu boli prí-
tomní na území štátu dožiadanej zmluvnej strany, vrátane ich prítomnosti pri úradnom zisťovaní,
keď jeho úradníci zisťujú porušenie colných predpisov, ktoré je v záujme dožadujúceho colného
orgánu.

4. Úradníci colného orgánu dožadujúcej zmluvnej strany prítomní na území štátu dožiadanej zmluv-
nej strany v súlade s touto dohodou budú môcť konať len v poradnej funkcii a nebudú sa môcť ak-
tívne zúčastňovať úradného zisťovania alebo používať akúkoľvek zákonnú alebo vyšetrovaciu
právomoc, ktorú majú úradníci dožiadaného colného orgánu v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.

5. Dožadujúci colný orgán, ak o to požiada, bude oboznámený o čase a mieste úkonu, ktorý sa vy-
koná na základe žiadosti tak, aby úkon mohol byť koordinovaný.

6. Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú oprávnení zisťovať porušenie colných predpisov,
môžu žiadať, aby dožiadaný colný orgán prešetril príslušné účtovné záznamy, evidencie a iné do-
klady alebo dátové súbory a poskytol ich overené kópie, alebo poskytol akékoľvek informácie,
vzťahujúce sa na porušenie colných predpisov.

7. V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa úradníci colného orgánu štátu jednej zmluvnej
strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať
úradným splnomocnením. Nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.

POUŽITIE INFORMÁCIÍ

Článok 13

1. Informácie a iné oznámenia získané podľa tejto dohody, sa môžu použiť len na účely uvedené
v tejto dohode, vrátane ich použitia v súdnom alebo správnom konaní. Takéto informácie alebo
iné oznámenia sa môžu použiť na iné účely, než na účely uvedené v tejto dohode, len s predchá-
dzajúcim písomným súhlasom dožiadaného colného orgánu a za podmienok a obmedzení, ak sa
uplatňujú.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú porušenia colných
predpisov vzťahujúcich sa na omamné a psychotropné látky. Také informácie možno poskytnúť or-
gánom štátu dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné za boj proti nedovolené-
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mu obchodu s omamnými a psychotropnými látkami. Tieto informácie sa však neposkytnú tretím
krajinám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dožiadaného colného orgánu.

3. Všetky informácie, poskytnuté v akejkoľvek forme v rámci tejto dohody, majú dôvernú povahu. Sú
predmetom služobného tajomstva a sú chránené takým istým spôsobom, ako rovnaký druh infor-
mácií a dokladov podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, ktorá ich prijala.

4. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3 a článok 14 tejto dohody, dohoda nebráni vykonáva-
niu ustanovení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú výmenu informácií v colných otázkach
medzi príslušnými útvarmi Komisie Európskych spoločenstiev a colnými orgánmi Slovenskej repub-
liky, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Európskeho spoločenstva.

Článok 14

1. Colné orgány štátov zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a v rozsahu tejto dohody použiť infor-
mácie a písomnosti získané zo svojich správ, svedectiev a záznamov počas úradného zisťovania
alebo pri súdnom a správnom konaní.

2. Použitie takýchto informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúde-
ný, sa určia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany.

Článok 15

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytnuté podľa tejto dohody možno použiť iba na účely uvedené v žiadosti o po-
skytnutie pomoci a podliehajú akýmkoľvek podmienkam, ktoré určí dožiadaný colný orgán. Osobné
údaje sú dôverné a chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej
strany.

Článok 16

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

Dožiadaný colný orgán na základe žiadosti a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na
území štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí fyzickým osobám s trvalým pobytom alebo právnickým
osobám so sídlom na území štátu dožiadanej zmluvnej strany všetky doklady v rozsahu tejto dohody,
ktoré vydal dožadujúci colný orgán.

Článok 17

ZNALCI A SVEDKOVIA

1. Na žiadosť colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany colný orgán štátu druhej zmluvnej strany
môže splnomocniť svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystúpili ako znalci, alebo svedkovia
pri súdnych alebo správnych konaniach, týkajúcich sa porušovania colných predpisov prerokúva-
ných na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany a predložili predmety, listiny a iné doklady, ale-
bo ich overené kópie potrebné pri týchto konaniach. Títo úradníci poskytnú svedectvo o skutočnos-
tiach, ktoré zistili pri výkone svojich povinností.

2. Dožadujúca zmluvná strana je povinná prijať potrebné opatrenia na ochranu a osobnú bezpeč-
nosť úradníkov počas ich prítomnosti na jej území podľa odseku 1 tohto článku. Dopravu a nákla-
dy spojené s pobytom týchto úradníkov hradí dožadujúci colný orgán.

3. Žiadosť o vystúpenie úradníka musí presne stanovovať, v akom prípade a v akom postavení bude
úradník vystupovať.
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4. Úradník, ktorý má vystúpiť ako svedok alebo znalec, má právo odmietnuť poskytnutie svedectva
alebo výpovede, ak je oprávnený alebo povinný tak urobiť na základe vnútroštátnych právnych
predpisov štátu dožiadanej zmluvnej strany alebo štátu dožadujúcej zmluvnej strany.

5. Žiadosť o vystúpenie úradníka ako svedka alebo znalca sa vyhotovuje v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi platnými na územiach štátov zmluvných strán.

Článok 18

VÝNIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNÚŤ POMOC

1. Ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru, že vybavenie žiadosti o pomoc by mohlo spôsobiť po-
rušenie suverenity, bezpečnosti, alebo iných národných záujmov jeho štátu, alebo by spôsobilo
porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva, alebo by bolo v rozpore
s vnútroštátnymi právnymi predpismi, môže zamietnuť poskytnutie takejto pomoci úplne, alebo ju
poskytnúť čiastočne, alebo po splnení určitých podmienok alebo požiadaviek.

2. Ak colný orgán štátu jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť
colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Vyho-
venie takejto žiadosti sa posúdi podľa vnútroštátnych právnych predpisov na území štátu dožiada-
nej zmluvnej strany.

3. Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie a dôvod odmietnutia sa neodkladne písomne oznámia doža-
dujúcemu colnému orgánu.

Článok 19

NÁKLADY

1. Colné orgány štátov zmluvných strán sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré
vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na znalcov, svedkov, tlmočníkov a pre-
kladateľov, ktorí nie sú zamestnancami štátnych orgánov.

2. Ak si vybavenie žiadosti vyžiada podstatné a mimoriadne náklady, colné orgány sa dohodnú na
určení požiadaviek a podmienok, za akých bude žiadosť vybavená, ako aj o spôsobe, akým budú
tieto náklady uhradené.

Článok 20

VYKONÁVANIE

1. Vykonávanie tejto dohody zabezpečujú colné orgány štátov zmluvných strán. Colné orgány sa na-
vzájom dohodnú o podrobnostiach vykonávania tejto dohody.

2. Colné orgány štátov zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že ich útvary poverené úradným zisťova-
ním budú v priamom vzájomnom styku.

Článok 21

ÚZEMNÉ UPLATŇOVANIE

Táto dohoda sa uplatňuje na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Albánskej re-
publiky.

Článok 22

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI A UKONČENIE PLATNOSTI

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch
zmluvných strán a nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení
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oboch zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky ustanovené vnút-
roštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Dohodu možno vypovedať písomným oznámením kto-
rejkoľvek zo zmluvných strán diplomatickou cestou a jej platnosť sa skončí tri mesiace odo dňa do-
ručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

3. Konania prebiehajúce v čase ukončenia platnosti tejto dohody budú ukončené v súlade s ustano-
veniami tejto dohody.

4. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody štátov zmluvných
strán. Zmeny musia byť vykonané písomnou formou.

5. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou re-
publikou a Albánskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej re-
publiky a vládou Ľudovej republiky Albánska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otáz-
kach podpísanej v Tirane dňa 17. októbra 1960.

Dané v Tirane dňa 16. decembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom
jazyku, albánskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade
rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky
Jozef Gönczöl v. r.

Za vládu
Albánskej republiky
Shpëtim Idrizi v. r.
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12

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006,
ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke

podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Referent: Ing. Zdenka Kováčová, tel.: 02/59 58 34 09 Číslo: MF/ 011053/2006-72
Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 09
Ing. Ján Pohlod, tel.: 02/59 58 34 12
Ing. Lucia Štofanová, tel.: 02/59 58 34 13

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 17 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovuje spôsob
úpravy výsledku hospodárenia vykázaného pod-
ľa osobitného predpisu1) v individuálnej účtovnej
závierke2) podľa medzinárodných štandardov
pre finančné výkazníctvo (ďalej len „štandardy“)
pri zisťovaní základu dane z príjmov v súlade
s § 17 ods. 2 zákona.

(2) Príslušnými postupmi účtovania sa na úče-
ly tohto opatrenia rozumejú postupy účtovania3),
podľa ktorých by daňovníci postupovali, ak by
nepostupovali podľa štandardov, s výnimkou

a) poisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní,
zaisťovní, pobočiek zahraničných zaisťovní,
Slovenskej kancelárie poisťovateľov, pre ktoré
sa príslušnými postupmi účtovania rozumejú
postupy účtovania ustanovené opatrením Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky z 3. de-
cembra 2002 č. 2212/2002-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtova-

nia a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne,
pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne,
pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú
kanceláriu poisťovateľov (oznámenie
č. 693/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 8. de-
cembra 2004 č. MF/10551/2004-74
(oznámenie č. 710/2004 Z. z.) a

b) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
pre ktorú sa príslušnými postupmi účtovania ro-
zumejú postupy účtovania ustanovené opatre-
ním Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. novembra 2002 č. 20360/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
(oznámenie č. 645/2002 Z. z.) v znení opatre-
nia zo 16. decembra 2004 č. MF/12645/
2004-74 (oznámenie č. 775/2004 Z. z.).

§ 2

Úpravy
pri hmotnom majetku

(1) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o rozdiely, ktoré vzniknú medzi vykazo-
vaním aktivácie, zaradenia, odpisovania, vyrade-
nia a technického zhodnotenia hmotného majetku
v súlade so štandardami a vykazovaním aktivácie,
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1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2) § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
3) Napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým

sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
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účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond
ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Ga-
rančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fon-
dy v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).



zaradenia, odpisovania, vyradenia a technického
zhodnotenia hmotného majetku podľa príslušných
postupov účtovania.

(2) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa hmotný
majetok vyradí z používania, zníži o hodnotu re-
zervy na demontáž a likvidáciu hmotného majet-
ku, ktorá bola vykázaná ako súčasť ocenenia
hmotného majetku pri jeho obstaraní.

(3) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o rozdiely, ktoré vzniknú medzi

a) vykazovaním ocenenia hmotného majetku re-
álnou hodnotou v súlade so štandardami
a vykazovaním ocenenia hmotného majetku
podľa príslušných postupov účtovania,

b) vykázaním ocenenia hmotného majetku vy-
plývajúceho z preklasifikácie hmotného ma-
jetku na hmotný majetok určený na predaj
v súlade so štandardami a vykázaním ocene-
nia hmotného majetku určeného na predaj
podľa príslušných postupov účtovania a

c) vykazovaním prechodného zníženia hodno-
ty hmotného majetku v súlade so štandardami
a vykazovaním prechodného zníženia hod-
noty hmotného majetku podľa príslušných po-
stupov účtovania.

§ 3

Úprava pri prenájme

Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1 sa
upraví o rozdiely, ktoré vzniknú medzi vykazova-
ním aktivácie, zaradenia, odpisovania, vyrade-
nia, technického zhodnotenia a oceňovania
hmotného majetku prenajatého formou finančné-
ho prenájmu a hmotného majetku prenajatého
formou operatívneho prenájmu v súlade so štan-
dardami a vykazovaním aktivácie, zaradenia,
odpisovania, vyradenia, technického zhodnote-
nia a oceňovania hmotného majetku prenajaté-
ho formou finančného prenájmu a hmotného ma-
jetku prenajatého formou operatívneho prená-
jmu podľa príslušných postupov účtovania.

§ 4

Úpravy
pri nehmotnom majetku

(1) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o rozdiely, ktoré vzniknú medzi vykazo-
vaním aktivácie, zaradenia, odpisovania, vyra-
denia a technického zhodnotenia nehmotného
majetku v súlade so štandardami a vykazovaním
aktivácie, zaradenia, odpisovania, vyradenia
a technického zhodnotenia nehmotného majetku
podľa príslušných postupov účtovania.

(2) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o rozdiely, ktoré vzniknú medzi

a) vykazovaním ocenenia nehmotného majetku
reálnou hodnotou v súlade so štandardami
a vykazovaním ocenenia nehmotného majet-
ku podľa príslušných postupov účtovania,

b) vykázaním ocenenia nehmotného majetku
vyplývajúceho z preklasifikácie nehmotného
majetku na majetok určený na predaj v súla-
de so štandardami a vykázaním ocenenia ne-
hmotného majetku určeného na predaj pod-
ľa príslušných postupov účtovania a

c) vykazovaním prechodného zníženia hodno-
ty nehmotného majetku v súlade so štandar-
dami a vykazovaním prechodného zníženia
hodnoty nehmotného majetku podľa prísluš-
ných postupov účtovania.

§ 5

Úpravy pri rezervách

(1) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o rozdiel, ktorý vznikne medzi výškou
nákladu, ktorý je v súlade so štandardami vyká-
zaný prostredníctvom účtov rezerv, časového
rozlíšenia alebo iného nákladového účtu, o kto-
rom by sa podľa príslušných postupov účtovania
účtovalo ako o tvorbe rezervy, a výškou nákladu,
ktorý by bol pri tvorbe rezervy uznaný podľa zá-
kona za daňový výdavok.

(2) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k po-
užitiu alebo zrušeniu rezervy, zníži o sumu použi-
tej alebo zrušenej rezervy vykázanú prostredníc-
tvom výnosových účtov, ktorá bola tvorená na
náklad uznaný podľa zákona za daňový výda-
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vok, ak sa pri tvorbe tejto rezervy upravil výsle-
dok hospodárenia podľa odseku 1.

§ 6

Úpravy pri prechodnom
znížení hodnoty majetku

(1) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o rozdiel medzi výškou nákladu vyplý-
vajúceho z prechodného zníženia hodnoty ma-
jetku vykázaného v súlade so štandardami a výš-
kou tvorby opravnej položky vykázanou podľa
príslušných postupov účtovania, ktorá je uznaná
podľa zákona za daňový výdavok.

(2) Prechodným znížením hodnoty majetku sa
na účely úpravy výsledku hospodárenia podľa
odseku 1 rozumejú predpokladané riziká a stra-
ty, o ktorých by sa účtovalo podľa príslušných po-
stupov účtovania na účtoch opravných položiek.

(3) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa za zdaňovacie obdobie, v ktorom zanikli dô-
vody pre vykazovanie prechodného zníženia
hodnoty majetku, zníži o sumu vyplývajúcu zo
zrušenia prechodného zníženia hodnoty majetku
vykázaného prostredníctvom výnosových účtov,
ak sa o túto sumu upravil výsledok hospodárenia
podľa odseku 1.

§ 7

Úprava pri zlúčení, splynutí,
rozdelení, vklade a predaji

podniku

Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1 sa
upraví o rozdiely, ktoré vzniknú medzi vykazova-
ním vplyvu zlúčenia, splynutia, rozdelenia, vkla-
du a predaja podniku alebo jeho časti na výsle-
dok hospodárenia v súlade so štandardami a vy-
kazovaním vplyvu zlúčenia, splynutia, rozdele-
nia, vkladu a predaja podniku alebo jeho časti
na výsledok hospodárenia podľa príslušných po-
stupov účtovania.

§ 8

Úpravy pri ocenení investícií
do pridružených podnikov a ocenení

investícií do spoločných podnikov
metódou vlastného imania

(1) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o rozdiely, ktoré vzniknú medzi vykazo-
vaním ocenenia investície do pridruženého pod-
niku4) a ocenenia investície do spoločného podni-
ku4) metódou vlastného imania v súlade so štan-
dardami a vykazovaním ocenenia investície do
pridruženého podniku a ocenenia investície do
spoločného podniku podľa príslušných postupov
účtovania.

(2) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník úč-
tuje o predaji alebo inom úbytku investície do pri-
druženého podniku alebo investície do spoločné-
ho podniku, upraví o rozdiel medzi účtovnou hod-
notou tejto investície v čase jej predaja alebo iné-
ho úbytku vykázanou v súlade so štandardami
a hodnotou, za ktorú bola táto investícia nado-
budnutá vykázanou v súlade so štandardami.

§ 9

Úprava pri poistných
zmluvách

Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1 sa
upraví o rozdiel, ktorý vznikne medzi výškou ná-
kladu na tvorbu technickej rezervy poisťovne vy-
kázanou v súlade so štandardami a výškou ná-
kladu na tvorbu technickej rezervy poisťovne vy-
kázanou podľa príslušných postupov účtovania.

§ 10

Úpravy pri prvom
uplatnení štandardov

(1) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa počnúc zdaňovacím obdobím, za ktoré da-
ňovník po prvý raz vychádzal pri vykazovaní zá-
kladu dane z výsledku hospodárenia podľa § 1
ods. 1 (ďalej len „prvé obdobie“) a končiac naj-
neskôr štvrtým zdaňovacím obdobím bezpros-
tredne nasledujúcim po prvom období upraví
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o rozdiel medzi výškou vlastného imania vykáza-
nou v súvahe zostavenej v súlade so štandardami
k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia bez-
prostredne predchádzajúceho prvému obdobiu
a výškou vlastného imania vykázanou v súvahe
zostavenej podľa príslušných postupov účtova-
nia k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
bezprostredne predchádzajúceho prvému obdo-
biu (ďalej len „rozdiel vo vlastnom imaní“), upra-
vený podľa odseku 2.

(2) Rozdiel vo vlastnom imaní sa upraví o

a) sumu rozdielu medzi účtovnou hodnotou
hmotného majetku a nehmotného majetku vy-
kázanou podľa príslušných postupov účtova-
nia k poslednému dňu zdaňovacieho obdo-
bia bezprostredne predchádzajúceho
prvému obdobiu a jeho zostatkovou cenou
vykázanou podľa § 25 ods. 3 zákona k prvé-
mu dňu prvého obdobia,

b) sumy, ktoré prislúchajú k nákladom (výdav-
kom) alebo výnosom (príjmom), ktoré neboli
alebo nebudú zahrnuté do základu dane
z príjmov,

c) sumy, ktoré by sa pri použití príslušných po-
stupov účtovania neúčtovali na nákladových
alebo výnosových účtoch a neboli by zahrnu-
té do základu dane z príjmov,

d) sumy, ktoré by boli súčasťou výsledku hospo-
dárenia vykázaného podľa príslušných po-
stupov účtovania, boli zahrnuté do základu
dane z príjmov a neboli by súčasťou výsledku
hospodárenia vykázaného v súlade so štan-
dardami,

e) sumy úprav opravných položiek podľa odse-
ku 3.

(3) Ak je daňovníkom banka, pobočka zahra-
ničnej banky alebo Exportno - importná banka
Slovenskej republiky, výsledok hospodárenia
podľa § 1 ods. 1 vykázaný týmto daňovníkom sa
v prvom období zvýši o sumu zostatku opravných
položiek tvorených k pohľadávkam z poskytnu-
tých úverov vykázanú podľa príslušných postu-
pov účtovania vo výške uznanej podľa zákona
za daňový výdavok k poslednému dňu zdaňova-
cieho obdobia, ktoré predchádza prvému obdo-
biu a zníži o sumu opravných položiek tvorených
k znehodnoteným pohľadávkam z poskytnutých

úverov vykázaných v súlade so štandardami k pr-
vému dňu prvého obdobia.

§ 11

Všeobecné zásady

(1) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa okrem úprav podľa § 2 až 10 upraví aj spôso-
bom podľa odsekov 2 až 5.

(2) Ak štandardy neupravujú vykazovanie úč-
tovného prípadu4), najmä ak neupravujú, či sa
zmena stavu aktív alebo pasív vyplývajúca
z uskutočnenia účtovného prípadu vykazuje sú-
vzťažne s nákladovými účtami alebo výnosovými
účtami, alebo či sa vykazuje súvzťažne s účtami
vlastného imania, výsledok hospodárenia podľa
§ 1 ods. 1 sa upraví o rozdiel, ktorý vznikne medzi
vplyvom vykázania účtovného prípadu na výsle-
dok hospodárenia v súlade so štandardami
a vplyvom, ktorý by malo vykazovanie účtovné-
ho prípadu na výsledok hospodárenia podľa prí-
slušných postupov účtovania.

(3) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa zvýši o sumy, ktoré už boli alebo budú zahrnuté
do daňových výdavkov a zníži sa o sumy, ktoré už
boli alebo budú zahrnuté do zdaniteľných príj-
mov, aj keď boli alebo budú vykázané prostred-
níctvom iných nákladových alebo výnosových úč-
tov, napríklad prostredníctvom účtov odpisov, úč-
tov časového rozlíšenia alebo iných účtov.

(4) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
sa upraví o sumy zmeny hodnoty aktív, pasív, re-
zerv a časového rozlíšenia vykazované súvzťaž-
ne na účtoch vlastného imania, ak tieto položky
nie sú a ani nebudú súčasťou hospodárskeho vý-
sledku v súlade so štandardami, a to tak, ako by
boli zahrnuté do výsledku hospodárenia podľa
príslušných postupov účtovania.

(5) Výsledok hospodárenia podľa § 1 ods. 1
vykazovaný vo funkčnej mene, ktorou je cudzia
mena, v ktorej daňovník účtuje, sa na účely úpra-
vy výsledku hospodárenia pri zisťovaní základu
dane z príjmov prepočíta na slovenskú menu.
Na tento prepočet sa použije priemer vypočíta-
ný z priemerných mesačných kurzov slovenskej
koruny k cudzej mene vyhlásených Národnou
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bankou Slovenska za príslušné zdaňovacie ob-
dobie zaokrúhlený na tri desatinné miesta.

§ 12
Prechodné ustanovenie

Toto opatrenie sa uplatní prvýkrát za zdaňo-
vacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. janu-

ára 2006 a za ktoré sa podáva daňové prizna-
nie najskôr 1. marca 2006.

§ 13
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca
2006.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
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Usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky k zákonu č. 517/2005 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Referent: JUDr. Katarína Krkanová, tel.: 02/59 58 34 08 Číslo: MF/9788/2006-72
Ing. Iveta Ištoková, tel.: 02/59 58 34 15
Ing. Libuša Klimešová, tel.: 02/59 58 34 14
Ing. Soňa Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 16

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri
uplatňovaní zákona č. 517/2005 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o miestnych daniach“) vydáva toto usmernenie:

1. Príplatok za podlažie

Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov pri viacpodlažných
stavbách môže správca dane všeobecne záväz-
ným nariadením podľa miestnych podmienok
v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok
za podlažie v sume najviac 10 Sk za každé ďal-
šie podlažie okrem prvého nadzemného po-
dlažia.

Novela citovaného zákona účinná od 1. 12.
2005 upresnila doterajší právny stav, pričom ne-
došlo oproti doterajším predpisom k žiadnym
vecným zmenám pri zdanení viacpodlažnej stav-
by daňou zo stavieb. Ročná daň zo stavieb sa vy-
počíta ako súčin základu dane zo stavieb (t. j. vý-
mera zastavanej plochy stavby v m2) a ročnej
sadzby dane určenej vo všeobecne záväznom
nariadení, ktorá sa zvyšuje o súčin počtu ďalších
podlaží okrem prvého nadzemného podlažia
a príplatku za podlažie určenom vo všeobecne
záväznom nariadení najviac v sume 10 Sk.

Pre rôzne druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zá-
kona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov môže správca dane z nehnuteľností vše-
obecne záväzným nariadením určiť príplatok za
podlažie v rozdielnej výške najviac v sume 10 Sk.

2. Určenie dane zo stavieb pri stavbách
slúžiacich na viaceré účely

Podľa § 12 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov, ak stavby slúžia na
viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby
dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok za podlažie
podľa § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov vo všeobecne zá-
väznom nariadení, daň sa vypočíta ako súčet po-
merných častí dane. Pomerná časť dane sa vypo-
číta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomer-
nej časti základu dane a sadzby dane na prísluš-
ný účel využitia stavby; v prípade viacpodlažnej
stavby sa sadzba dane zvyšuje o súčin počtu
ďalších podlaží a príplatku za podlažie určené-
ho vo všeobecne záväznom nariadení. Pomerná
časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej
plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel
využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré
majú jedno alebo viac nadzemných alebo pod-
zemných podlaží, spojené so zemou pevným zá-
kladom. Výpočet dane pri viacúčelových stav-
bách sa teda vzťahuje na jednopodlažné, ako
aj viacpodlažné stavby.

3. Zdaňovanie garáží v bytovom dome

Predmetom dane z bytov v bytovom dome,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový prie-
stor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby ale-
bo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory
podľa § 14 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Ročnú sadzbu dane z by-
tov alebo nebytových priestorov môže správca
dane všeobecne záväzným nariadením podľa
miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej
časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. janu-
ára príslušného zdaňovacieho obdobia.
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Garáže (nebytové priestory) nadobudnuté
v bytovom dome, podľa vyššie citovaných usta-
novení zákona č. 582/2004 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov sa zdania sadzbou dane ur-
čenou vo všeobecne záväznom nariadení za
nebytový priestor v bytovom dome.

4. Ukazovateľ produkcie komunálnych
odpadov v určenom období

Ustanovenie § 79 zákona o miestnych da-
niach určuje výpočet miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady.
V prípade, ak v obci nie je zavedený množstvový
zber, pre výpočet poplatku je potrebné určiť uka-
zovateľ produkcie podľa § 79 ods. 3 zákona
o miestnych daniach.

Novelou zákona bol zavedený nový odsek 4,
ktorý vymedzuje alternatívny spôsob určenia
ukazovateľa produkcie a to v prípade, ak sa uka-
zovateľ produkcie komunálnych odpadov v urče-
nom období nevypočíta podľa § 79 ods. 3. Vý-
počet ukazovateľa produkcie podľa § 79 ods. 4
sa uplatňuje nielen u poplatníkov, ktorí poskytujú
zdravotné alebo ubytovacie služby, alebo po-
skytujú reštauračné, kaviarenské alebo iné po-

hostinské služby, ale aj u poplatníkov, ktorí tieto
služby neposkytujú (napr. úrady a pod.). Ak po-
platníci v užívanej nehnuteľnosti neposkytujú uve-
dené služby, hodnota ukazovateľa produkcie sa
určí podľa § 79 ods. 4 písm. a) a hodnoty podľa
písm. b) sa určia nulou.

5. Predmet dane za predajné automaty

Podľa § 44 zákona o miestnych daniach
predmetom dane za predajné automaty sú prí-
stroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odpla-
tu (ďalej len „predajné automaty“). Zákon
o miestnych daniach tovar na účely zákona
o miestnych daniach nevymedzuje.

Tovarom však nie je cestovný lístok na prepra-
vu osôb železničnou dopravou alebo mestskou
hromadnou dopravou, je to iba spôsob úhrady
za stanovenú prepravnú službu a preto automat
na predaj cestovných lístkov, ktorý vydáva za od-
platu cestovný lístok, nie je predmetom dane za
predajné automaty podľa § 44 zákona o miest-
nych daniach. Vydaný cestovný lístok je len po-
tvrdením o zaplatení prepravnej služby, ktorá sa
realizuje odstupom času.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Oznámenie
o oprave textu v usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky

k riadeniu a analýze rizík

Vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2006 text v podnadpise „V päťstupňovom systéme je možno pri-
radiť hodnoty nasledovne:“ (str. 14) má správne znieť:

Pravdepodobnosť/Frekvencia Vážnosť dopadu

Úroveň Hodnota Úroveň Hodnota

Takmer isté (viac ako 95 %) 5 Katastrofické 5

Vysoko pravdepodobné (nad 80 %) 4 Rozsiahle 4

Pravdepodobné (viac ako 60 %) 3 Stredné 3

Možné (viac ako 20 %) 2 Malé 2

Zriedkavé (menej ako 20 %) 1 Bezvýznamné 1

2/2006 145FINANČNÝ SPRAVODAJCA



15

Pokyn
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2005

pre ústredné orgány, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty,
neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky

zo štátneho rozpočtu

Referent: PhDr. Ivan Tadial, tel.: 02/59 58 22 30 Číslo: MF/009711/2006-441

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 584/2005 Z. z. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) vydáva pokyn na zúčtovanie fi-
nančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2005 pre ústredné orgány, príspevkové a rozpočto-
vé organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli
poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu (ďalej len „pokyn“):

I. Zúčtovanie prídelov

1. Zúčtovanie kapitálových výdavkov

1. 1. Predmetom finančného zúčtovania sú kapitálové výdavky poskytnuté podnikateľským sub-
jektom, príspevkovým organizáciám a verejným vysokým školám vedené na účtoch v Štátnej
pokladnici, resp. v NBS rozpočtované v rozpočte na rok 2005, vrátane príspevkov a dotácií
poskytnutých zo štátneho rozpočtu fyzickým a právnickým osobám a kapitálové transfery na
rôznych úrovniach.

1. 2. Ústredný orgán (správca kapitoly) z podkladov za jednotlivé organizácie spracuje formulár
„Finančné zúčtovanie za rok 2005“ (Príloha č. 1) podľa stanovenej štruktúry.

1. 3. Dotácie poskytnuté formou kapitálových transférov sa zúčtujú v roku, ktorý nasleduje po roku
ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie, alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté.

2. Zúčtovanie dotácií (položka 644 bežných transferov)

2. 1. Predmetom finančného zúčtovania sú dotácie poskytnuté nefinančným subjektom - podnika-
teľom jednotlivými ústrednými orgánmi. Príspevkové a neziskové organizácie predložia prí-
slušnému ústrednému orgánu zúčtovanie dotácií na formulári „Finančné zúčtovanie za rok
2005“.

2. 2. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava zúčtuje všetky finančné prostriedky,
ktoré obdržala zo štátneho rozpočtu v roku 2005 podľa jednotlivých výdavkových titulov
(programov). Súčasne uvedie názov subjektu, sumu a dátum poukázania rozpočtových pro-
striedkov. Prehľad predloží v termíne do 15. 5. 2006:

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

– Ministerstvu hospodárstva SR za prostriedky poskytnuté banke Ministerstvom hospodár-
stva SR.

3. Dotácie, návratné finančné výpomoci a štátne záruky za úvery poskytnuté Ministerstvom
financií Slovenskej republiky podnikateľským subjektom

Tieto vzťahy sa vysporiadajú v zmysle príslušných rozhodnutí, resp. zmlúv, na základe ktorých boli
finančné prostriedky poskytnuté ( v súlade s termínmi, ktoré sú v nich uvedené).
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II. Zúčtovanie bežných transferov 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,
štátnemu fondu, verejným vysokým školám, občianskym združeniam a nadáciám a ostatným nezis-
kovým 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 transferov
na formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2005“.

3. Ústredné orgány predložia Ministerstvu financií SR zúčtovanie bežných transferov podľa štruktúry
stanovenej v rámci formulára „Finančné zúčtovanie za rok 2005“ .

4. Zúčtovanie finančných prostriedkov na štátnu prémiu poskytovanú stavebnému sporiteľovi zúčto-
vanie finančných prostriedkov na bonifikáciu hypotekárnych úverov vykoná Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, zúčtovanie predloží v termíne do 15. 5. 2006.

III. Zúčtovanie dotácií podľa § 4a ods. 9 zákona SNR č. 194/1990 Zb.
o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

1. Zúčtovanie dotácie predložia prijímatelia Ministerstvu financií SR, odboru financovania verejných
výdavkov, podľa vzoru v Prílohe č. 2 v termíne do 31. 3. 2006. V prípade poskytnutia finančných
prostriedkov štátnym rozpočtovým alebo štátnym príspevkovým organizáciám prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly budú tieto prostriedky zúčtované v rámci zúčtovania finančných vzťahov ka-
pitol so štátnym rozpočtom.

2. V rámci zúčtovania sa zúčtujú aj vzťahy štátneho rozpočtu s kapitolou Ministerstva školstva SR (do-
platenie podielu z výťažkov lotérií v zmysle § 4a) odsek 9, zákona SNR č. 194/1990 Zb. o loté-
riách a iných podobných hrách.

IV. Zúčtovanie finančných vzťahov so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou a Sociálnou poisťovňou

IV. A. Zúčtovanie poistného plateného štátom za určené skupiny osôb na
zdravotné poistenie, na starobné a invalidné poistenie, zúčtovanie dávok,
ktoré platí štát

1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykoná:

Zúčtovanie štátom plateného poistného na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb
za rok 2005 podľa § 11 ods. 8 a § 19 ods. 16 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. 10. 2006.

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 do 31. 10. 2006.
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2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Sociál-
nou poisťovňou vykoná:

Zúčtovanie poistného za zákonom určené skupiny osôb za rok 2005 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. 2006.

Zúčtovanie dávok, ktoré platí štát podľa § 168a a § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov za rok 2005 do 15. 5. 2006.

Zúčtovanie nároku jednorázového finančného príspevku politickým väzňom v zmysle zákona
č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorázového finančného príspevku politickým väzňom, ktorý poskyt-
la Sociálna poisťovňa v roku 2005 v súvislosti s odvolaniami žiadateľov na základe rozhodnutí súdu
do 15. 5. 2006.

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. 2006.

IV.B. Zúčtovanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Všeobecnej
zdravotnej poisťovni

Návratná finančná výpomoc bude usporiadaná v zmysle zmluvy, na základe ktorej boli poskytnuté
finančné prostriedky.

IV.C. Zúčtovanie dotácie poskytnutej Veriteľovi, a. s.

Zúčtovanie dotácie poskytnutej spoločnosti Veriteľ, a. s. zmluvou číslo MF/14073/2004-442 a jej
troch dodatkov predloží Veriteľ, a. s. Ministerstvu financií SR do 15. 5. 2006.

V. Zúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu, na ktoré bola povolená
výnimka z časového použitia

Správcovia jednotlivých rozpočtových kapitol osobitne zúčtujú finančné prostriedky vedené na
účte dofinancovania programov, ktoré mali byť odvedené do konca januára 2006 a finančné pro-
striedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2004, na ktoré bola povolená výnimka z časového
použitia a ktoré podliehajú zúčtovaniu v zmysle tohto pokynu.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Finančné zúčtovanie sa vykoná na formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2005". Vyplnený formu-
lár predložia v týchto termínoch:

a) organizácie (podnikateľské subjekty) do 30. 4. 2006 príslušnému poskytovateľovi dotácie,

b) ústredné orgány Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 15. 5. 2006 (odsúhlasený a čita-
teľne potvrdený).

2. Subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu podliehajúce finančnému zúčto-
vaniu, odvedú na účet príslušného ústredného orgánu:

a) úspory z nesplnených plánovaných úloh a úspory zo zrušených úloh,
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b) transfery a dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu nepoužité na plnenie konkrétnych úloh
(pokiaľ neboli vrátené v rámci vyúčtovania vykonaného po splnení úloh),

c) transfery a dotácie pri nedodržaní podmienok stanovených zriaďovateľom.

3. Príspevkové organizácie vykonajú v zmysle § 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách zúčto-
vanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2005 sa vykoná a uvedie v korunách
a halieroch na dve desatinné miesta.

Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 100 Sk.

5. 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.

6. Vratky vyplývajúce z finančného zúčtovania odvedie organizácia s dátumom splatnosti
najneskôr 30. 4. 2006 na účet ústredného orgánu – účet cudzích prostriedkov, z ktorého ten-
to poukáže vratky jednou sumou na účet Ministerstva financií SR „Iné nedaňové príjmy 2“, vede-
ného v Štátnej pokladnici pod číslom 7000120485/8180, s dátumom splatnosti najneskôr
15. 5. 2006.

7. Ak z vyplneného formulára „Finančné zúčtovanie za rok 2005“ vyplynie nárok na doplatok, tento
sa usporiada prostredníctvom ústredného orgánu. Doplatky budú poukázané Ministerstvom finan-
cií SR po schválení finančného zúčtovania za rok 2005 ústrednému orgánu, ktorý zabezpečí ich
vysporiadanie.

8. Správcovia rozpočtových kapitol vypracujú o plnení celkových vzťahov k štátnemu rozpoč-
tu za zúčtovací rok 2005 správu (podpísanú ministrom – správcom rozpočtovej kapitoly), kto-
rú predložia Ministerstvu financií SR vrátane príloh 1 a 2, s návrhom na zúčtovanie pre-
platkov, nedoplatkov, poskytnutých dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu
v termíne do 15. 5. 2006.

Súčasťou správy bude aj:

– vysporiadanie prostriedkov v zmysle časti V. tohto pokynu,

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

– vysporiadanie pridelených účelových prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu.

9. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za Tlačovú agentúru SR a Slovenský rozhlas
za rok 2005 vykoná Ministerstvo kultúry SR.

10. Štátny fond predloží zúčtovanie použitia prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prísluš-
nému správcovi rozpočtovej kapitoly, ktorý tieto vzťahy premietne vo formulári „Finančné zúčtova-
nie za rok 2005“.

11. Zúčtovanie prostriedkov z rezervy predsedu vlády vykoná Úrad vlády SR v zmysle platných vše-
obecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienok určených pri poskytovaní týchto pro-
striedkov.

12. Zúčtovanie prostriedkov z rezervy vlády zahrnie správca rozpočtovej kapitoly do celkového zúč-
tovania za kapitolu.

13. Všetky subjekty, ktoré v zmysle tohto pokynu zasielajú finančné prostriedky na účet fi-
nančného zúčtovania č. 7000120485/8180 „Iné nedaňové príjmy 2“, vedený v Štátnej
pokladnici, súčasne s poukázanou sumou pošlú Ministerstvu financií SR odboru štátneho
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výkazníctva a účtovníctva a odboru financovania verejných výdavkov avízo o vykona-
nej platbe s podrobným rozpisom, za ktoré subjekty bola platba realizovaná a v akej
výške.

14. Nedodržanie termínov pre poukázanie prostriedkov, vyplývajúcich zo zúčtovania finančných
vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2005, určených v tomto postupe, sa považuje za porušenie
finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

15. Výsledky finančného zúčtovania, premietnuté v podkladoch k zúčtovaniu, môžu byť predmetom fi-
nančných kontrol. Zistené nedostatky budú podliehať sankciám podľa príslušných zákonov vráta-
ne zákona o rozpočtových pravidlách.

16. Organizácia vyplní formulár „Finančné zúčtovanie za rok 2005“ v nadväznosti na účtovníctvo
a platby realizované v príslušnej banke k 31. 12. 2005. Správcovia rozpočtových kapitol zabez-
pečia, aby údaje o skutočnostiach boli v súlade s účtovníctvom.

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

18. Ak zo závažných dôvodov záverečné zúčtovanie minister financií neschváli, dôvod neschválenia
sa oznámi príslušnému správcovi rozpočtovej kapitoly, ktorý predloží návrh na záverečné zúčto-
vanie preplatkov a nedoplatkov vláde SR.

19. Zúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu pre obce (mestá) a VÚC, poskytnuté z kapitoly Všeobec-
ná pokladničná správa sa vykoná podľa „Pokynov na finančné zúčtovanie vzťahov štátneho roz-
počtu k rozpočtom obcí za rok 2005“ a „Pokynov na finančné zúčtovanie vzťahov štátneho roz-
počtu k rozpočtom vyšších územných celkov za rok 2005“ .

20. Prostriedky, ktoré boli vrátené (na výdavkový účet) v tom roku, kedy bola poskytnutá
dotácia, nie sú predmetom zúčtovania.

21. Správcovia rozpočtových kapitol sú povinní predložiť Ministerstvu financií SR ďalšie informácie sú-
visiace s finančným zúčtovaním, ak o to príslušný útvar Ministerstva financií SR požiada.

22. Všetky zúčastnené subjekty pri nakladaní a hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu sú po-
vinné dodržiavať finančnú disciplínu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Ing. František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Príloha č. 1

Finančné zúčtovanie za rok 2005

Kapitola:

v Sk a hal. 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 príspev. 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

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
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Poskytnuté
prostriedky

Skutočné
čerpanie
(podľa
Štátnej

pokladnice)

Predpisx)
ŠR

+ dostane
- poskytnexx)

a 1 2 3 4

642010 – Politickým stranám a politickým
hnutiam – spolu

642011 – Odborovým organizáciám – spolu

642... – ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu

644 – Transfery nefinančným subjektom
a transfery príspevkovým 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.:

152 2/2006FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Príloha č. 2

Zúčtovanie finančných prostriedkov z výťažku z lotérií alebo iných podobných hier
poskytnutých v roku 2005 podľa § 1 výnosu Ministerstva financií SR z 25. februára

2004 č. 2552/2004 – 44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Názov a adresa subjektu:

V Sk a hal. 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 Podpis štatutárneho zástupcu
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Príručka
na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009

Referent: Ing. Ondrušová, VO, tel.: 02/59 58 23 36 Číslo: MF/11459/2006-411
Ing. Vranka, tel.: 02/59 58 23 40

Úvod

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 vydaná v súlade
s § 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „príručka“) obsahuje textovú a prílo-
hovú časť.

Prílohu č. 1 tvorí Návrh rozpočtu verejnej správy podľa určeného výberu z ekonomickej klasifiká-
cie, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009,
prílohu č. 3 Číselník mimorozpočtových účtov štátnych rozpočtových organizácií.

I. Rozpočet verejnej správy

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej
správy na obdobie 2007 až 2009. Súhrnné údaje rozpočtu verejnej správy budú vychádzať z pred-
ložených návrhov rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy, a to štátneho rozpočtu, rozpočtov
štátnych fondov, rozpočtov príspevkových organizácií štátu zaradených Štatistickým úradom Sloven-
skej republiky do sektora verejnej správy, rozpočtov verejných vysokých škôl, rozpočtu Fondu národ-
ného majetku Slovenskej republiky a rozpočtu Slovenského pozemkového fondu, rozpočtu Sociálnej
poisťovne a rozpočtov zdravotných poisťovní. Súčasťou súhrnných údajov rozpočtu verejnej správy
sú aj údaje poskytnuté ostatnými subjektami verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej
republiky zaradené do sektora verejnej správy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivos-
ťou). Návrh súhrnného rozpočtu za obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizá-
cie a príspevkové organizácie zaradené do sektora verejnej správy predkladá odbor rozpočtovej re-
gulácie Ministerstva financií SR. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na príslušný roz-
počtový rok, teda na rok 2007, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky
2008 a 2009, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriad-
nych a odôvodnených prípadoch.

V rozpočtoch jednotlivých subjektov verejnej správy sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorá
umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vytvoriť výstupné
zostavy za celý sektor verejnej správy, ktoré poskytnú vláde a parlamentu prehľad o príjmoch a smero-
vaní výdavkov sektora verejnej správy v rokoch 2007 až 2009 a ktorými sa zabezpečia údaje pre
medzinárodné porovnávania.

Jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, zapracujú do návrhov svojich
rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu v súlade s návrhom štátneho rozpočtu schváleným vlá-
dou. Zdravotné poisťovne predkladajú návrhy svojich rozpočtov Ministerstvu zdravotníctva Sloven-
skej republiky a verejné vysoké školy predkladajú návrhy svojich rozpočtov Ministerstvu školstva Slo-
venskej republiky. Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond a Fond národného majetku Sloven-
skej republiky sú povinné prerokovať s ministerstvom financií v súlade s § 14 ods. 7 zákona NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov návrhy svojich rozpočtov pred ich prerokovaním vo svojich orgá-
noch. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné vypracovať návrh súhrnného rozpoč-
tu za zdravotné poisťovne a prerokovať ho s ministerstvom financií v súlade s § 14 ods. 7 zákona
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NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je povinné vypraco-
vať návrh súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy a prerokovať ho s ministerstvom financií v súla-
de s § 14 ods. 7 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjekty verejnej správy, ktoré poskytli alebo prijali úvery (finančné operácie, hlavná kategória
800 alebo 500) a emitovali cenné papiere, uvedú v prílohe návrhu svojho rozpočtu údaje týkajúce
sa časového rozlíšenia platených a prijatých úrokov, t. j. predpokladanú hodnotu úhrad úrokov
a hodnotu časovo rozlíšených úrokov na jednotlivé rozpočtové roky.

II. Rozpočtová klasifikácia

1. Všeobecne

V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na úč-
toch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia
príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s fi-
nančnými aktívami.

Vynakladanie rozpočtových prostriedkov alebo inkaso príjmov nemožno opierať o zaradenie da-
ného titulu do rozpočtovej klasifikácie. Vždy je potrebné vychádzať z príslušných právnych predpisov,
ktoré oprávňujú organizáciu na výber rozpočtových príjmov alebo na realizáciu príslušných výdav-
kov. Rozpočtová klasifikácia tieto právne predpisy nenahradzuje.

Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu
schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z marca 2006, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

2. Systém kódovania v rozpočtovej klasifikácii

2a. Schéma kódovania druhovej klasifikácie

druh

xxx

Kód druhovej klasifikácie sa uvádza na rozpočtové a realizačné dokumenty.

2b. Schéma kódovania organizačnej klasifikácie
kapitola/štátny fond/subjekt verejnej správy

xxxxxxxx

číselné označenie

Prostredníctvom kódovania organizačnej klasifikácie sa identifikujú rozpočtové operácie podľa ka-
pitol štátneho rozpočtu a ostatných subjektov sektora verejnej správy. Kód štátneho fondu je nezávislý,
t. j. neobsahuje kód príslušnej kapitoly, ktorá je správcom štátneho fondu.
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S kódovaním organizačnej klasifikácie súvisí i označenie druhu rozpočtu verejnej správy prísluš-
ným kódom uvedeným v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, kto-
rým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočto-
vej klasifikácie.

2c. Schéma programového kódovania
program
podprogram
projekt/prvok

xxx   xx   xx

Na účely zostavovania a vykazovania štátneho rozpočtu sa používa trojstupňový alfanumerický kód:

1. úroveň – program je označený trojmiestnym kódom

2. úroveň – podprogram je označený dvojmiestnym kódom

3. úroveň – projekt/prvok je označený dvojmiestnym kódom

2d. Schéma kódovania zdrojov v štátnom rozpočte
zdroj

xxxx nula alebo medzera
číselné označenie

V jednotlivých moduloch RIS-u sa bude používať nasledujúci číselník zdrojov:

10 – Štátny rozpočet

11 – Rozpočet kapitoly

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

112 – Trhovo orientované výdavky

1121 – Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)

112A – Podpora spotreby školského mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou škol-
skou dochádzkou – rozpočtové prostriedky kapitoly MP SR

1122 – Predfinancovanie trhovo orientovaných výdavkov – spolufinancovanie zo ŠR

113 – Priame platby

1131 – Priame platby (prostriedky EÚ)

1132 – Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR

1133 – Príspevok z prostriedkov plánu rozvoja vidieka (prostriedky EÚ)

1134 – Príspevok z prostriedkov plánu rozvoja vidieka – spolufinancovanie zo ŠR

1135 – Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

114 – Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1141 – Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)
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1142 – spolufinancovanie zo ŠR

115 – Európsky fond regionálneho rozvoja

1151 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

1152 – spolufinancovanie zo ŠR

116 – Európsky sociálny fond

1161 – Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

1162 – spolufinancovanie zo ŠR

117 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1171 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (pro-
striedky EÚ)

1172 – spolufinancovanie zo ŠR

118 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1181 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)

1182 – spolufinancovanie zo ŠR

119 – Kohézny fond

1191 – Kohézny fond

1192 – spolufinancovanie zo ŠR

11A Vnútorné politiky

11A1 Vnútorné opatrenia (prostriedky EÚ)

11A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)

11A3 Budovanie Schengenských hraníc

11A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice

11A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS

11A6 Budovanie Schengenských hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov
kapitoly

11A7 Prechodný fond – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

11A8 Vnútorné opatrenia – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

11B Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových fondov

11B1 PHARE

11B2 ISPA

11B3 SAPARD

11C Vládne úvery

11C1 Európska investičná banka

11C2 Rozvojová banka Rady Európy

11C3 Svetová banka

11C4 Iné

11C5 Vládne úvery – spolufinancovanie
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11D Zdroje získané emisiou štátnych dlhopisov –finančné operácie

11E Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)

11E2 spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

11E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)

11E4 spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

11F Výskumný fond pre uhlie a oceľ

11F1 Výskumný fond pre uhlie a oceľ (prostriedky EÚ)

11F2 spolufinancovanie zo ŠR

11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

11J Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF (2. programovacie obdobie)

11J1 Priame platby (prostriedky EÚ)

11J2 Národné vyrovnávacie platby– spolufinancovanie zo ŠR

11J3 Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

11J4 Trhovo orientované výdavky

11J5 Ostatné opatrenia (prostriedky EÚ)

11J6 Ostatné opatrenia – spolufinancovanie zo ŠR

11K Európsky poľnohospodársky fond na podporu rozvoja vidieka – EAFRD (2. programovacie ob-
dobie)

11K1 Rozvoj vidieka (prostriedky EÚ)

11K2 Rozvoj vidieka – spolufinancovanie zo ŠR

11K3 LEADER (prostriedky EÚ)

11K4 LEADER – spolufinancovanie zo ŠR

11L Európsky fond pre rybné hospodárstvo – (2. programovacie obdobie)

11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ)

11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo – spolufinancovanie zo ŠR

11MŠtrukturálne opatrenia – (2. programovacie obdobie)

11M1 Štrukturálne opatrenia (prostriedky EÚ)

11M2 Štrukturálne opatrenia – spolufinancovanie zo ŠR

11N Švajčiarsky finančný mechanizmus

11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)

11N2 Spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
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11O Odstavenie jadrovej elektrárne Bohunice V1 (2. programovacie obdobie)

11O1 Odstavenie jadrovej elektrárne Bohunice V1 (prostriedky EÚ)

11O2 Odstavenie jadrovej elektrárne Bohunice V1 – spolufinancovanie zo ŠR

11P Vnútorné opatrenia EÚ (2. programovacie obdobie)

11P1 Vnútorné opatrenia EÚ (prostriedky EÚ)

11P2 Vnútorné opatrenia EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

11R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (2. programovacie obdobie)

11R1 Európsky utečenecký fond (prostriedky EÚ)

11R2 Európsky utečenecký fond – spolufinancovanie zo ŠR

11R3 Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 - 2013 (prostriedky EÚ)

11R4 Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 - 2013 – spolufinancovanie zo ŠR

11R5 Európsky fond pre integráciu príslušníkov tretích krajín (prostriedky EÚ)

11R6 Európsky fond pre integráciu príslušníkov tretích krajín – spolufinancovanie zo ŠR

11R7 Európsky fond pre návraty (prostriedky EÚ)

11R8 Európsky fond pre návraty – spolufinancovanie zo ŠR

11R9 Rámcový program „Základné práva a spravodlivosť“(prostriedky EÚ)

11RA Rámcový program „Základné práva a spravodlivosť“ – spolufinancovanie zo ŠR

11RB Rámcový program „Bezpečnosť a zabezpečenie slobôd“ (prostriedky EÚ)

11RC Rámcový program „Bezpečnosť a zabezpečenie slobôd“ – spolufinancovanie zo ŠR

12 –  Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

121 – zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

122 – zdroje na spolufinancovanie PHARE

123 – zdroje na spolufinancovanie ISPA

124 – zdroje na spolufinancovanie SAPARD

125 – zdroje na spolufinancovanie PRECHODNÝ FOND

126 – zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP

127 – zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu

128 – zdroje na spolufinancovanie Švajčiarskeho finančného mechanizmu

129 – zdroje na spolufinancovanie ISPA kryté úverom

13 –  Zdroje z predchádzajúcich rokov

131 – zo štátneho rozpočtu

132 – Trhovo orientované výdavky

1321 – Trhovo orientované výdavky

1322 – Predfinancovanie trhovo orientovaných výdavkov – spolufinancovanie zo ŠR (platí aj
pre rok 2006)
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133 – Priame platby

1331 – Priame platby (prostriedky EÚ)

1332 – Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR

1333 – Príspevok z prostriedkov plánu rozvoja vidieka (prostriedky EÚ)

1334 – Príspevok z prostriedkov plánu rozvoja vidieka – spolufinancovanie zo ŠR

1335 – Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

134 – Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1341 – Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)

1342 – spolufinancovanie zo ŠR

135 – Európsky fond regionálneho rozvoja

1351 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

1352 – spolufinancovanie zo ŠR

136 – Európsky sociálny fond
1361 – Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)
1362 – spolufinancovanie zo ŠR
137 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond
1371 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (pro-

striedky EÚ)
1372 – spolufinancovanie zo ŠR
138 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu
1381 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)
1382 – spolufinancovanie zo ŠR
139 – Kohézny fond
1391 – Kohézny fond
1392 – spolufinancovanie zo ŠR
1393 – spolufinancovanie kryté úverom

13A Vnútorné politiky

13A1 Vnútorné opatrenia
13A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)
13A3 Budovanie Schengenských hraníc
13A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
13A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS
13A6 Budovanie Schengenských hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov

kapitoly
13A7 Prechodný fond – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

13B Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových fondov

13B1 PHARE
13B2 ISPA

13B3 SAPARD
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13C Vládne úvery

13C1 Európska investičná banka

13C2 Rozvojová banka Rady Európy

13C3 Svetová banka

13C4 Iné

13E Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

13E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)

13E2 spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

13E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)

13E4 spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

13F Výskumný fond pre uhlie a oceľ

13F1 Výskumný fond pre uhlie a oceľ (prostriedky ES)

13F2 spolufinancovanie zo ŠR

13N Švajčiarsky finančný mechanizmus

13N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)

13N2 Spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly

12P –  Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z predchádzajúcich rokov

12P1 – zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

12P2 – zdroje na spolufinancovanie PHARE

12P3 – zdroje na spolufinancovanie ISPA

12P4 – zdroje na spolufinancovanie SAPARD

12P5 – zdroje na spolufinancovanie PRECHODNÝ FOND

12P6 – zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP

12P7 – zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu

12P8 – zdroje na spolufinancovanie Švajčiarskeho finančného mechanizmu

12P9 – zdroje na spolufinancovanie ISPA kryté úverom

14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol (napr. verejno-prospešné práce, SAV)

20 – Štátne finančné aktíva

30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)

31 – PHARE

32 – ISPA

33 – SAPARD

35 – iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO)
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40 – Vlastné zdroje kapitoly
(platí najmä pre príspevkové organizácie)

41 – zdroje zo zisku

42 – zdroje z predaja majetku

43 – príspevky prijaté na združenú výstavbu

45 – iné zdroje vyššie neuvedené

46 – vlastné zdroje štátneho fondu

50 – Bankové úvery

51 – bankové úvery so štátnou zárukou

52 – bankové úvery bez štátnej záruky

70 – iné zdroje

71 – iné zdroje

72 – vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy

2e. Číselník kódov pre prostriedky EÚ a prostriedky určené na spolufinancovanie zo štátneho roz-
počtu

Tento číselník spravuje odbor platobného orgánu pre štrukturálne fondy ministerstva financií a bol
vydaný formou usmernenia MF SR č. 9/2004 ŠF s platnosťou od 1. 11. 2004.

2f. Schéma kódovania zdrojov v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov

10 – Zo štátneho rozpočtu

11 – Zo štátneho rozpočtu

111 – zo štátneho rozpočtu

115 – Európsky fond regionálneho rozvoja

1151 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

1152 – spolufinancovanie zo ŠR

116 – Európsky sociálny fond

1161 – Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

1162 – spolufinancovanie zo ŠR

117 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1171 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (pro-
striedky EÚ)

1172 – spolufinancovanie zo ŠR

118 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1181 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)

1182 – spolufinancovanie zo ŠR

119 – Kohézny fond

1191 – Kohézny fond

1192 – spolufinancovanie zo ŠR
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11A Vnútorné politiky

11A1 Vnútorné opatrenia

11A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)

11A3 Budovanie Schengenských hraníc

11A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice

11A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu

11B Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie predvstupových
fondov

11B1 PHARE

11B2 ISPA

11B3 SAPARD

11E Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)

11E2 spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

11E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)

11E4 spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

11E5 spolufinancovanie k Finančným mechanizmom z rozpočtu obce, resp. VÚC

11G Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fon-
dov

11G5 Európsky fond regionálneho rozvoja

11G6 Európsky sociálny fond

11G7 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

11G8 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

11G9 Kohézny fond

11GA Štrukturálne opatrenia (2. programovacie obdobie)

11MŠtrukturálne opatrenia – (2. programovacie obdobie)

11M1 Štrukturálne opatrenia (prostriedky EÚ)

11M2 Štrukturálne opatrenia – spolufinancovanie zo ŠR

12 –  Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

121 – zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov

131 – zo štátneho rozpočtu

132 – finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona

135 – Európsky fond regionálneho rozvoja

1351 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)
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1352 – spolufinancovanie zo ŠR

136 – Európsky sociálny fond

1361 – Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

1362 – spolufinancovanie zo ŠR

137 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond

1371 – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (pro-
striedky EÚ)

1372 – spolufinancovanie zo ŠR

138 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu

1381 – Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (prostriedky EÚ)

1382 – spolufinancovanie zo ŠR

139 – Kohézny fond

1391 – Kohézny fond

1392 – spolufinancovanie zo ŠR

13A Vnútorné politiky

13A1 Vnútorné opatrenia

13A2 Prechodný fond (prostriedky EÚ)

13A3 Budovanie Schengenských hraníc

13A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice

13A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS

13B Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie predvstupových
fondov

13B1 PHARE

13B2 ISPA

13B3 SAPARD

12P –  Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z predchádzajúcich rokov

12P1 – zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

20 – Finančné aktíva

30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)

31 – PHARE

32 – ISPA

33 – SAPARD

35 – iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO)

40 – Vlastné zdroje

41 – vlastné príjmy obcí a VÚC (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)
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42 – zdroje zo zisku

43 – zdroje z predaja majetku

44 – príspevky prijaté na združenú výstavbu

45 – dotácie poskytnuté zo štátneho fondu

46 – iné zdroje vyššie neuvedené

50 – Bankové úvery

51 – bankové úvery so štátnou zárukou

52 – bankové úvery bez štátnej záruky

60 – zdroje z FNM SR

70 – iné zdroje

71 – iné zdroje

72 – vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy

2g. Schéma číselného kódu klasifikácie výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia)

oddiel
skupina
trieda
podtrieda

xx     x     x     x

Číselný kód funkčnej klasifikácie je pre potreby zostavenia a vykazovania verejného rozpočtu
štvorstupňový.

1. úroveň – oddiel je označený dvojmiestnym kódom

2., 3. a 4. úroveň – skupina, trieda a podtrieda postupuje dekadicky po jednom mieste, to zname-
ná, že číselný kód na štvrtej úrovni je päťmiestny (napr. 01.1.1.4).

2h. Schéma číselného kódu ekonomickej klasifikácie

hlavná kategória
kategória

položka
podpoložka

x     x     x          xxx

Základným prvkom ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov je podpoložka (šesťmiestny kód).
Zodpovedá určitému druhu príjmov alebo výdavkov vyjadrujúcich náklady na rovnaké vstupy (napr.
na pracovnú silu, dopravu, palivo, strojné zariadenie).

Podpoložky, ktoré majú rovnaký ekonomický charakter, tvoria položky (trojmiestny kód), ktoré sa
sústreďujú do kategórií a kategórie do hlavných kategórií.

Hlavné kategórie (trojmiestny kód končiaci dvoma nulami) a kategórie (trojmiestny kód končiaci
jednou nulou) slúžia najmä makroekonomickým analýzam vládnych finančných operácií.

2/2006 165FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Číslovanie príjmov začína číslicami 1 až 3, číslovanie výdavkov číslicami 6 a 7. Číslovanie príjmo-
vých finančných operácií začína číslicami 4 a 5, číslovanie výdavkových finančných operácií číslicou 8.

3. Spôsob používania

Subjekty verejnej správy sú povinné používať rozpočtovú klasifikáciu pri zostavovaní návrhu roz-
počtu, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizá-
cii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových ban-
kových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov
štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na osobitné postavenie organizácie Vše-
obecná pokladničná správa, má uvedená organizácia výnimku pri rozpočtovaní výdavkov na mzdy
a poistné na úrovni položiek a pri používaní podpoložky s kódom xxx200 s názvom „Ostatné“.

Rozpočtová klasifikácia sa používa aj pri realizácii rozpočtov a vykazovaní údajov v systéme štát-
nej pokladnice. Realizácia rozpočtu verejnej správy v systéme štátnej pokladnice je upravená záko-
nom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúci-
mi predpismi.

III. Subjekty rozpočtu verejnej správy

Subjekty rozpočtu verejnej správy predložia v termíne do 30. apríla 2006 návrhy svojich rozpoč-
tov na roky 2007 až 2009 ministerstvu financií.

1. Štátny rozpočet

Správcovia rozpočtových kapitol (vrátane organizácií v ich pôsobnosti) rozpíšu limity výdavkov na
roky 2007 až 2009 do programov, podprogramov, projektov/prvkov, podprogramov medzirezort-
ných programov na rok 2007 a do programov, podprogramov medzirezortných programov na roky
2008 a 2009. Limity výdavkov na roky 2007 až 2009 rozpíšu správcovia rozpočtových kapitol v ter-
míne do 30. apríla 2006.

Pre zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2007 sa použije rozpočtová klasifikácia schválená opatre-
ním Ministerstva financií Slovenskej republiky z marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifiká-
cia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Funkčná klasifikácia
sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vy-
dáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Roky 2008 a 2009 rozpíšu správcovia rozpočtových kapitol v rozsahu určeného výberu z ekono-
mickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky a na úrovni skupín funkčnej klasifikácie. Pri zostavo-
vaní programových štruktúr postupujú správcovia rozpočtových kapitol podľa Metodického pokynu
ministerstva financií na usmernenie programového rozpočtovania (Finančný spravodajca č. 4/2004)
a Manuálu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovaniu zámerov, cieľov a merateľných ukazo-
vateľov.

Rozpočtové kapitoly pripravia a predložia ministerstvu financií spolu s návrhom svojich rozpočtov
aj návrh prioritných výdavkových titulov pri splnení nasledovných predpokladov: predloženie maxi-
málne piatich prioritných výdavkových titulov, určenie poradia dôležitosti priorít, kvantifikovanie zdro-
jového krytia, uvedenie cieľa a očakávaného prínosu na zvýšenie kvality poskytovania verejných slu-
žieb pre občanov dosiahnutého počas celej doby realizácie projektu.

Pri návrhu prioritných výdavkových titulov na rok 2007 sa použije rozpočtová klasifikácia schvále-
ná opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opat-
renie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Funkčná kla-
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sifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., kto-
rou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Prioritné výdavkové tituly na roky 2008 a 2009 rozpíšu správcovia rozpočtových kapitol v rozsa-
hu určeného výberu z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky a na úrovni skupín funk-
čnej klasifikácie.

Súčasťou predloženého návrhu bude aj Register investícií na roky 2007 až 2009 v elektronickej
forme. Ministerstvo financií pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až
2009 bude vychádzať z údajov v Registri investícií, ktoré predloží správca kapitoly.

1.1. Rozpočet rozpočtových kapitol

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu kapitoly je rozpočet ústredného orgánu ako rozpoč-
tovej organizácie a rozpočty jednotlivých organizácií v ich zriaďovateľskej, resp. vecnej pôsobnosti.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu kapitol je rozpočet podľa programov, podprogra-
mov, projektov/prvkov, rozpísaných na jednotlivé organizácie v ich zriaďovateľskej, resp. vecnej pô-
sobnosti.

Spracovanie návrhov rozpočtov na rok 2007 pozostáva zo schváleného rozpočtu na bežný rok,
návrhu rozpočtu na rok 2007 na univerzálnych formulároch MF-P-2007-01, MF-VP-2007-02.

Spracovanie návrhov rozpočtov na roky 2008 a 2009 je na univerzálnych formulároch
MF-P-2008-2009-03 a MF-VP-2008-2009-04.

Rozpočtový informačný systém (ďalej „RIS“) poskytne údaje z horeuvedených formulárov zostava-
mi z RIS-u.

Príjmový a výdavkový univerzálny formulár obsahuje voľný priestor označený názvom „Poznám-
ka“. Tu predkladateľ uvedie údaje zdôvodňujúce výšku príjmov a výdavkov.

Do rozpočtov na každej úrovni sa do súčtu príjmovej časti nezahŕňajú granty, t. j. v hlavnej kategó-
rii 300 položky 311, 321, 331, 332. Tieto položky majú informatívny charakter a zostavovateľ roz-
počtu je povinný predpokladaný príjem grantov v príslušnom roku na nich uviesť. Očakávaný príjem
naturálnych grantov sa uvádza slovne v „Poznámke“. Súčasne je potrebné granty uviesť i na strane vý-
davkov v „Poznámke“ k výdavkovým položkám, v rámci ktorých sa predpokladá ich použitie. Rovna-
ký postup na strane výdavkov platí i pre prípadné prijaté vládne úvery, t. j. musí byť zrejmé, aké výdav-
ky sa uvažuje kryť úverovými zdrojmi.

Súčasťou hlavnej kategórie 300 sú prijaté transfery, položky 312, 322, 341, ktoré na rozdiel od
grantov, je zostavovateľ rozpočtu povinný zahrnúť do súčtu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

1.2. Rozpočet príspevkových organizácií

Správca rozpočtovej kapitoly zabezpečí spracovanie návrhu rozpočtu za všetky príspevkové or-
ganizácie vo svojej pôsobnosti jednotlivo. Pre zostavovanie návrhu rozpočtu na rok 2007 sa použije
rozpočtová klasifikácia schválená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpoč-
tovej klasifikácie. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Na roky 2008 a 2009 budú príjmy a výdavky príspevkovej organizácie rozpísané v rozsahu urče-
ného výberu z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasi-
fikácie a podľa zdrojov.
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Správca rozpočtovej kapitoly prostredníctvom svojho úradu určí transfer príspevkovým organizá-
ciám na podpoložkách 641001, 721001.

Príspevková organizácia uvedie objem prostriedkov z transferu úradu rozpočtovej kapitoly na pod-
položke 312001, 322001. Príspevkové organizácie rozpisujú rozpočet na druhu rozpočtu 22 podľa
jednotlivých rokov. Príspevkové organizácie majú povinnosť uviesť všetky finančné zdroje (t.j. aj vlast-
né).

1.3. Predloženie návrhu rozpočtu kapitoly

Správca rozpočtovej kapitoly predloží návrh rozpočtu na predpísaných formulároch za všetky
predpísané roky:

a) ministerstvu financií – odboru rozpočtových analýz

– návrh rozpočtu za kapitolu (s výnimkou kapitoly VPS) vrátane programov a organizácií, ktoré
sú účastníkmi programov a Registra investícií,

– návrh počtu zamestnancov na rok 2007 podľa úrovní programovej štruktúry,

– návrh rozpočtu štátneho fondu vrátane programov spolu s komentárom k nemu ako prílohu
k návrhu rozpočtu kapitoly,

– súhrnný návrh rozpočtu za príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly aj jednotlivo za kaž-
dú príspevkovú organizáciu,

– podrobný komentár zdôvodňujúci návrh rozpočtu kapitoly ako celku a komentáre, ktoré sú po-
žadované k jednotlivým formulárom,

– osobitne údaje o výške dotácií na prenesený výkon štátnej správy na obce a osobitne na pre-
nesený výkon štátnej správy na VÚC v členení na 640 a 720 a v členení na jednotlivé druhy
preneseného výkonu s podrobným komentárom na roky 2007 až 2009

– Ministerstvo školstva SR predloží návrh súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy a podrob-
ný komentár k nemu,

– Ministerstvo zdravotníctva SR predloží návrh súhrnného rozpočtu za zdravotné poisťovne
a podrobný komentár k nemu,

– návrh rozpočtu kapitoly, ktorý predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej re-
publiky podľa písmena b),

– ďalšie údaje a podklady k návrhu rozpočtu na požiadanie ministerstva financií;

Uvedené údaje je potrebné predložiť v písomnej forme, okrem rozpočtov jednotlivých príspevko-
vých organizácií.

b) príslušnému výboru Národnej rady SR v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte

– návrh rozpočtu za kapitolu s podrobným komentárom.

Ministerstvo financií návrh rozpočtu prevezme z centrálnej databázy v DataCentre vo forme agre-
govaných údajov za príslušné rozpočtové kapitoly.

2. Rozpočty štátnych fondov (Environmentálny fond, Štátny fond likvidácie jadrovoener-
getických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi od-
padmi, Štátny fond rozvoja bývania)

Štátne fondy zostavia v Rozpočtovom informačnom systéme návrhu rozpočtu na rok 2007 a použi-
jú rozpočtovú klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z marca
2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
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2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Sloven-
skej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Návrh rozpočtu na roky 2008 a 2009 v programoch bude zostavený v rozsahu určeného výberu
z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasifikácie. Pri
zostavovaní programových štruktúr postupujú štátne fondy podľa metodického pokynu Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania. Návrhy svojich rozpočtov
na roky 2007 až 2009 spolu s podrobným komentárom budú štátne fondy predkladať prostredníc-
tvom svojho správcu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

3. Rozpočty obcí a vyšších územných celkov

Rozpočtová klasifikácia je záväzná aj pri zostavovaní rozpočtov obcí a vyšších územných celkov
a organizácií v ich pôsobnosti. Formuláre uvedené v Prílohe č. 2 príručky sú pre obce a vyššie územné
celky a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti orientačné, resp. môžu podľa nich zostavovať svoje
rozpočtové dokumenty. Postup predkladania a schvaľovania (v súlade s platnou legislatívou) návrhu
rozpočtu obce je v kompetencii obecného zastupiteľstva a návrhu rozpočtu vyššieho územného celku
je v kompetencii zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 predloží odbor roz-
počtovej regulácie ministerstva financií súhrnný návrh rozpočtov za obce, vyššie územné celky a prí-
spevkové organizácie v pôsobností obcí a vyšších územných celkov, ktoré sú Štatistickým úradom SR
zaradené do sektora verejnej správy na roky 2007 až 2009 zostaveným v rozsahu určeného výberu
z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasifikácie spolu
s podrobným komentárom odboru rozpočtu verejnej správy ministerstva financií.

4. Rozpočty fondov sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (rozpočet Sociálnej po-
isťovne, rozpočty zdravotných poisťovní)

Sociálna poisťovňa zostaví prostredníctvom Rozpočtového informačného systému návrh svoj-
ho rozpočtu na roky 2007 až 2009 v rozsahu určeného výberu z ekonomickej klasifikácie podľa Prí-
lohy č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasifikácie. Návrh svojho rozpočtu na jednotlivé roky
predloží spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtových ana-
lýz ministerstva financií.

Zdravotné poisťovne zostavia v Rozpočtovom informačnom systéme návrhy svojich rozpočtov
na roky 2007 až 2009 v rozsahu určeného výberu z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto
príručky na úrovni skupín funkčnej klasifikácie a predložia Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vypracúva v Rozpočtovom informačnom sys-
téme návrh súhrnného rozpočtu za zdravotné poisťovne na jednotlivé rozpočtové roky v rozsahu urče-
ného výberu z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasi-
fikácie a predkladá ho spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru roz-
počtových analýz ministerstva financií.

5. Rozpočet Fondu národného majetku Slovenskej republiky a rozpočet Slovenského po-
zemkového fondu

Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond zostaví v Rozpočto-
vom informačnom systéme návrh svojho rozpočtu na roky 2007 až 2009 v rozsahu určeného vý-
beru z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasifikácie.
Spracované návrhy rozpočtov na jednotlivé rozpočtové roky predložia spolu s podrobným komentá-
rom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtu verejnej správy ministerstva financií.
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6. Rozpočet verejných vysokých škôl

Verejné vysoké školy predložia v Rozpočtovom informačnom systéme spracované návrhy svojich
rozpočtov na roky 2007 až 2009 v rozsahu určeného výberu z ekonomickej klasifikácie podľa Prílo-
hy č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasifikácie Ministerstvu školstva Slovenskej republiky.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky spracuje návrh súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy
na jednotlivé rozpočtové roky v rozsahu určeného výberu z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy
č. 1 tejto príručky na úrovni skupín funkčnej klasifikácie a predkladá ho spolu s podrobným komentá-
rom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom svojho úradu určí transfer verejným vy-
sokým školám na podpoložkách 641008 a 721003.

Verejné vysoké školy rozpisujú rozpočet na druhu rozpočtu 11. Verejné vysoké školy majú povin-
nosť uviesť všetky finančné zdroje (t.j. aj vlastné zdroje).

7. Rozpočet ostatných subjektov verejnej správy

Subjekty verejnej správy zaradené Štatistickým úradom Slovenskej republiky do sektora verejnej
správy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) sú povinné predložiť ministerstvu fi-
nancií údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy vrátane údajov o príjmoch a vý-
davkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom verejnej správy v rozsahu určeného výbe-
ru z ekonomickej klasifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto príručky na úrovni oddielov a skupín funkčnej kla-
sifikácie spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu spracová-
vajú prostredníctvom Rozpočtového informačného systému.

IV. Spôsob spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009

Zber informácií pre tvorbu návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009 bude prebiehať prostredníc-
tvom aplikačného programového vybavenia RIS. Spracovanie bude realizované centralizovaným
spôsobom, prostredníctvom počítačov pripojených do DataCentra v rámci RIS-u.

Spracovanie v informačnom systéme RIS

Kapitoly a ich organizácie, zostavujúce návrh štátneho rozpočtu v systéme RIS, budú podporované
pri jednotlivých činnostiach jeho navigačnými prostriedkami.

Odporúčaný postup:

Modul programového rozpočtovania (MPR)

– správca kapitoly vytvorí nový návrh programovej štruktúry pre ZoRo, v ktorom upraví platnú prog-
ramovú štruktúru kapitoly (programy, podprogramy, projekty/prvky),

– v prípade, že projekt/prvok je zároveň opatrením/podopatrením programových dokumentov
a inej pomoci EÚ integrovaných do programu príslušnej kapitoly, správca kapitoly priradí projek-
tu/prvku zodpovedajúci eurokód z Číselníka kódov pre prostriedky EÚ a prostriedky určené na
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu,

– priradí programovým položkám na najnižšej úrovni organizácie ako účastníkov, ktorí sa budú po-
dieľať na ich riešení,

– po ukončení zmien v štruktúre zmenou stavu návrhu na „Aktualizovaná klasifikácia“ správca kapi-
toly aktualizuje programovú klasifikáciu pre zostavenie návrhu rozpočtu v module ZoRo,

– správca kapitoly, príp. organizácie s delegovanými právami následne upravujú identifikačné úda-
je programových položiek, ich zámery, ciele a merateľné ukazovatele,
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– po ukončení prác na programovej štruktúre zmenou jej stavu na „Návrh na kapitole schválený“ je
tento návrh prístupný pre pracovníkov ministerstva financií.

Modul zostavovania rozpočtu (ZoRo)

– správca kapitoly rozpíše limity výdavkov určené ministerstvom financií v etape pre návrh rozpočtu
verejnej správy na limity svojim podriadeným organizáciám (systém vyžaduje rozpísať minimálne
limity v štruktúre limitov kapitoly, ako ich zadalo ministerstvo financií), ktoré bude využívať ako zá-
väzné ukazovatele pre zostavenie svojho rozpočtu,

– organizácie (alebo správca kapitoly, ak vypracováva návrh rozpočtu za svoje organizácie) do-
stanú definovanú hodnotu svojho limitu a zoznam najnižších úrovní programovej štruktúry, na fi-
nancovaní ktorej sa svojimi rozpočtami budú podieľať,

– organizácie rozpíšu bežné výdavky v priradenej programovej štruktúre podľa limitov do:

– najnižšej úrovne funkčnej a ekonomickej klasifikácie na roky 2007,

– vybranej ekonomickej klasifikácie uvedenej v prílohe č.1 a v obmedzenej funkčnej klasifikácii
na úrovni skupín na roky 2008 a 2009,

– organizácie rozpíšu príjmy podľa formulárov MF-P-2007-01 a MF-P-2008-2009-03,

– organizácie rozpíšu bežné výdavky podľa formulárov MF-VP-2007-02 a MF-VP-2008-2009-04.

Modul registra investícií (RI)

– organizácie (kapitoly) rozpíšu kapitálové výdavky na príslušnej najnižšej úrovni programovej
štruktúry do investičných akcií, ktorých sú investormi (ak tak neurobili v module ZoRo),

– organizácia musí výdavky každej investičnej akcie rozpísať podľa rozpočtovej klasifikácie defino-
vanej pre daný rok, čím súčasne vyplní kapitálové výdavky pre formulár MF-VP-2007-02, resp.
MF-VP-2008-2009-04,

– organizácie upravia identifikačné údaje, náklady a termíny investičných akcií k dátumu
1. 1. 2007.

Spracovanie údajov mimorozpočtových účtov

– rozpočtové organizácie rozpíšu pohyby na definovaných mimorozpočtových účtoch v podrobnej
ekonomickej a funkčnej klasifikácii prostredníctvom rozšírenej funkcionality modulu ZoRo (v prísluš-
nej etape spracovania štátneho rozpočtu podľa následného usmernenia).

Spracovanie údajov prioritných výdavkových titulov

– v rámci návrhu programovej štruktúry zároveň vytvára správca kapitoly aj zoznam prioritných vý-
davkových titulov,

– rozpočtové organizácie určené ako účastníci týchto prioritných titulov rozpíšu požadované navý-
šenie výdavkov v určenej etape v module ZoRo.

Správca kapitoly po ukončení tvorby návrhu rozpočtu podriadených organizácií skontroluje dodr-
žanie limitov, prevezme rozpočty organizácií do svojho rozpočtu a celý rozpočet kapitoly odovzdá
na schválenie ministerstvu financií.

Ostatné subjekty verejnej správy využijú pre zostavenie svojich návrhov rozpočtov modul
ZoRo podľa Prílohy č.1, skupín funkčnej klasifikácie a v štruktúre príjmových a výdavkových
formulárov (MF-P-2007-01, MF-P-2008-2009-03, MF-VP-2007-02 a MF-VP-2008-2009-04).
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Ministerstvo zdravotníctva SR pri predkladaní návrhu rozpočtu za zdravotné poisťovne
využije získaný sumár za jednotlivé zdravotné poisťovne a následne do modulu ZoRo zadá
upravený sumárny rozpočet za všetky zdravotné poisťovne, ktorý bude využitý ako pod-
klad do rozpočtu verejnej správy.

Zber a spracovanie návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009 podľa jednotlivých organizácií kapitol
zabezpečuje správca rozpočtovej kapitoly prostredníctvom aplikačného programového vybavenia RIS
v centrálnej databáze RIS-u. Jednotlivé organizácie sa v prípade potreby konzultácie obracajú vo vec-
nej problematike na svojho správcu kapitoly a v oblasti aplikačného programového vybavenia na

CPU – DataCentrum, tel. 0850 123 344
e-mail: cpu@datacentrum.sk
fax: 02 / 52 923 871

V prípade potreby konzultácie správcu kapitoly otázky k uvedenej problematike adresujte na:

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel. 02 / 59 582 506
Fax: 02 / 59 582 256
E-mail: manager@mfsr.sk

František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

172 2/2006FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Príloha č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009

Návrh rozpočtu verejnej správy podľa určeného výberu z ekonomickej klasifikácie
pre všetky subjekty rozpočtu verejnej správy

Hlavná kategória a kategórie Vybrané položky Vybrané podpoložky
P r í j m y
100
110 111 111001, 002

112
113

120 121
122
123
129

130 132 132001 až 132009
133 133012, 133013
134 134001, 002, 004

140
150 152 152005

154 154005
157 157005
158 158005

160
190
200

211 211003
212 212001, 212002, 212008

220 221 221005
222
223
229 229001, 002, 005

230 231
232
233 233001, 233002

240
250
290 292 292008
300
310 312 312001 až 312011

314
320 322 322001 až 322008

324
330
340 341
Finančné operácie
Príjmové operácie
400
410
420
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Hlavná kategória a kategórie Vybrané položky Vybrané podpoložky
430
440
450 453

464 464001, 002, 003
500
510
520
V ý d a v k y
600
610
620
630 631

632
633 633001, 002, 003, 004, 005,

006, 007, 009, 010, 011, 013,
014, 016

634 634 634003
635
636
637 637001, 004, 005, 007, 008,

009, 010, 011, 013, 014, 015,
016, 024, 026, 027, 031, 034,

035
640 641 641001 až 641012

642 642001 až 642035
644 644004
645
646
647
649

650 651 651003
652
653 653004

700
710 711 711001, 711002

713
717
719 719002, 719004

720 721 721001 až 721009
722
723 723005

Finančné operácie
Výdavkové operácie
800
810 814, 815
820 821, 822, 823, 824
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Príloha č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009

Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009

1. MF-P-2007-01 univerzálny formulár pre rozpočet príjmov na rok 2007

2. MF-VP-2007-02 univerzálny formulár pre rozpočet výdavkov na rok 2007

3. MF-P-2008-2009-03 univerzálny formulár pre rozpočet príjmov na roky 2008 a 2009

4. MF-VP-2008-2009-04 univerzálny formulár pre rozpočet výdavkov na roky 2008 a 2009

5. FORM RP registračný list programu programového rozpočtovania str. 1 - 4
(tento formulár sa použije aj pre podprogram a projekt/prvok)
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Príloha č. 3 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009

Číselník mimorozpočtových účtov štátnych rozpočtových organizácií

001   Účty štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií SR

002   Účty na vedenie prostriedkov Európskej únie

003   Účet cudzích prostriedkov

004   Účet vedľajšieho hospodárstva

005   Účet podnikateľskej činnosti školy

006   Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia colníkov

007   Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov

008   Sociálny fond

009   Osobitný účet podľa zákona č. 92/1991 Zb.

010   Účet obmien a zámien SŠHR

011   Účet intervenčného nákupu

.....

099   Ostatné
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Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina

Číslo spisu: 4996/2005/OF-004 V Žiline 10. januára 2006

Cenový výmer č. 1/2006
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decem-
bra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Obec Povina
023 33 Povina

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/ 24 hod. 100 Sk

Uvedená maximálna cena je konečná. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda

Číslo spisu: 711/2005/OF-012 V Žiline 10. januára 2006

Cenový výmer č. 2/2006
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decem-
bra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

EXIT Čadca
Paláriková 1761
022 01 Čadca

Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
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Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy.

letné obdobie zimné obdobie

výkop hrobu 1 800 Sk 2 300 Sk

parprehĺbený výkop 2 400 Sk 2 900 Sk

Cena za výkop je stanovená ako maximálna bez ohľadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop
realizuje.

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda

Číslo spisu: 205/2006/OF-002 V Žiline 17. januára 2006

Cenový výmer č. 3/2006
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decem-
bra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Obec Žiar
032 05 Smrečany

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/24 hod. 75,50 Sk

Uvedená maximálna cena je konečná. Obec Žiar nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 4419/2005/OF-005 V Žiline 17. januára 2006

Cenový výmer č. 4/2006
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decem-
bra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Silencia, s. r. o.
Sklabinska 1
036 01 Martin

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/ 24 hod. 180 Sk

Uvedená maximálna cena je vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda

Číslo spisu: 5109/2005/OF-005 V Žiline 17. januára 2006

Cenový výmer č. 5/2006
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decem-
bra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Obec Partizánska Ľupča
032 15 Partizánska Ľupča

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/ 24 hod. 100 Sk

Uvedená maximálna cena je konečná. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 5113/2005/OF-004 V Žiline 20. januára 2006

Cenový výmer č. 6/2006
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decem-
bra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Obec Ľubochňa
034 91 Ľubochňa

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň/24 hod. 100 Sk

Uvedená maximálna cena je konečná. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Cenový výmer č. 4/2005
Číslo spisu: 6502/2005/ORSM-005 V Prešove 13. 12. 2005
Referent: Matisková, tel.: 051/746 04 75

Prešovský 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. de-
cembra 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:

Technické služby, s. r. o., Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 718 329

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

Výkop hrobu – obyčajný hrob (220 x 90 x 180 cm) 2 000 Sk

– prehĺbený hrob (220 x 90 x 220 cm) 2 400 Sk

– detský malý (120 x 70 x 140 cm) 550 Sk

spalpha – detský väčší (160 x 70 x 140 cm) 650 Sk

– hrobka plytká (230 x 100 x 80 cm) 1 300 Sk

– hrobka hlboká (230 x 100 x 160 cm) 2 250 Sk

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

Použitie chladiaceho zariadenia 196 Sk/deň

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda
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Oznámenie
o oprave textu v cenovom výmere č. 5 /2005

Vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2006 má text v položke Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Pre-
vádzka cintorínov a krematórií (str. 125) namiesto „..., prvotné úpravy odvoz prebytočnej zeminy“
správne znieť: „..., prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy“.
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Poznámky:
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Poznámky:
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Informácia odberateľom:

Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodaj-
cu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zavä-
zuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.
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