Dodatok č. 19
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/017220/2019-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu aktualizácie procesov pri vrátení
prostriedkov Európskej únie poskytnutých prostredníctvom certifikačného orgánu alebo
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sú zaradené do príjmov štátneho
rozpočtu a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR, ako aj potrieb aplikačnej praxe pri
uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické
usmernenie takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
239002

Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov
okrem vratiek uvedených v podpoložke 291005.

291002

Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
Na tejto podpoložke sa klasifikuje príjem vrátených neoprávnene použitých
alebo zadržaných finančných prostriedkov okrem príjmov triedených na
podpoložke 291005.

291005

Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do
štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania
Podpoložku používa platobný orgán/certifikačný orgán, platobná jednotka,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo Pôdohospodárska
platobná agentúra pri príjme prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e)
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov
spolufinancovania zo ŠR z nezrovnalostí a iných vratiek od prijímateľa [(najmä
vrátenie
nezúčtovanej
zálohovej
platby,
vrátenie
nezúčtovaného
predfinancovania, vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z
projektu, vrátenie v súlade so zmluvou o NFP, vrátenie nezúčtovaného
preddavku, vrátenie prostriedkov nepoužitých prijímateľom - finančné nástroje,
penále (úroky z omeškania)] a od ostatných dlžníkov za nezrovnalosť alebo
vratku na jej príjmový účet alebo na jej samostatný účet.

292017

Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií, transferov,
finančných príspevkov od zamestnávateľov, z vrátených platieb za odškodnenie
osôb, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa, z DPH
z minulých rokov, z miezd z účtu cudzích prostriedkov, z pôžičiek, z
nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových náležitosti - používa
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, valút zo
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zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka okrem vratiek
uvedených v podpoložke 291005.
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
616

Doplatok k platu a ďalší plat
Patrí sem i vyrovnanie platu - § 185 ods. 3 a 4 zákona o štátnej službe, doplatok
k platu počas dočasného preloženia v súlade s § 57 ods. 4 zákona o štátnej
službe, rozdiel do sumy funkčného platu - § 186 ods. 2 zákona o štátnej službe,
doplatok k platu pri výkone inej práce, doplatok k služobnému platu,
služobnému príjmu. Položka nezahŕňa náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti podľa zákona č. 462/2003 Z. z., ani napr. plat v čase, v ktorom
sudca nevykonáva sudcovskú funkciu pre chorobu.

633002

Výpočtová technika
Platby za obstaranie osobných počítačov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod
hlavnou kategóriou 600, vrátane materiálu k výpočtovej technike, napr. "myší",
klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom, nenahratých nosičov dát
pre výpočtovú techniku, tlačiarní, podávačov k tlačiarňam, čipových kariet
(napr. pre Štátnu pokladnicu), IPod, IPad, čítačiek kníh, multifunkčných
zariadení, interaktívnych tabúľ.
Z hľadiska zatriedenia výdavkov pre potreby ekonomickej klasifikácie je pojem
„počítač“ uvedený vo vysvetlivke k hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky.

633004

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Platby za obstaranie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré
spĺňajú kritériá uvedené pod 600, napr. kancelárskych, zdravotníckych,
laboratórnych, stravovacích, dielenských, ubytovacích, dochádzkových
systémov, odpadových nádob, elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel
a elektromotorov, unimobuniek, náradia používaného vo vlastných dielňach a
pre údržbu vo vlastnej réžii, ručných hasiacich prístrojov, hudobných nástrojov.
Pracovné nástroje a náradie používané výlučne na opravy dopravných
prostriedkov sa triedi na 634.

633009

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné
pomôcky
Zahŕňa platby za nakúpené (aj za distribúciu) knihy, časopisy, noviny, odborné
publikácie, Zbierky zákonov, vestníky, normy, mapy, učebnice, učebné
pomôcky okrem didaktickej techniky (napr. výpočtová, projekčná, zvuková
a audiovizuálna technika a interaktívne tabule), ktorá sa klasifikuje na
príslušných vecných podpoložkách, kompenzačné pomôcky pre deti/žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pod., obstarávané tak pre
potreby jednotlivých zamestnancov a knižníc organizácií, ako aj pre knižničné
fondy verejných knižníc, či pre potreby väzňov.
Patrí sem aj materiál pre výchovu, názorné vyučovanie a dielne, školské potreby
poskytované bezplatne (aj pre potreby obvinených a odsúdených).
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637030

Preddavky
Podpoložka sa nerozpočtuje, používa sa pre triedenie výdavkov v priebehu
rozpočtového roka.

637037

Vratky
Napr. vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií,
transferov okrem vratiek uvedených v podpoložkách 637025 a 637038,
podpoložku použije obec a vyšší územný celok pri vrátení preplatkov zo
zúčtovania do štátneho rozpočtu.

637038

Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do
štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania
Používa prijímateľ zo sektora verejnej správy, partner zo sektora verejnej správy
alebo sprostredkovateľský orgán zo sektora verejnej správy (ktorý môže
realizovať platby prijímateľovi v prípade globálnych grantov) z dôvodu
neoprávneného čerpania prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov spolufinancovania zo
ŠR pri úhrade nezrovnalostí a iných vratiek [(najmä vrátenie nezúčtovanej
zálohovej platby, vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, vrátenie
prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu, vrátenie v súlade so
zmluvou o NFP, vrátenie nezúčtovaného preddavku, vrátenie prostriedkov
nepoužitých prijímateľom - finančné nástroje, penále (úroky z omeškania)] na
samostatný účet platobného orgánu/certifikačného orgánu, ktorým je
Ministerstvo financií SR alebo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
alebo na samostatný účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo na
príjmový účet platobnej jednotky, na príjmový účet Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR alebo na príjmový účet Pôdohospodárskej platobnej
agentúry.
Podpoložku používa aj kapitola Všeobecná pokladničná správa, riadiaci
orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/ sprostredkovateľský
orgán alebo iný subjekt verejnej správy, ktorý je dlžníkom za nezrovnalosť alebo
vratku, pri úhrade nezrovnalostí alebo iných vratiek za prostriedky Európskej
únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a za
prostriedky spolufinancovania zo ŠR na samostatný účet platobného
orgánu/certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR alebo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na samostatný účet
Pôdohospodárskej platobnej agentúry/Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR alebo na príjmový účet platobnej jednotky, na príjmový účet
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na príjmový účet
Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Podpoložku nepoužíva partner zo sektora verejnej správy pri úhrade
nezrovnalosti alebo vratky na účet prijímateľa.

637039

Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho
rozpočtu nezatriedené v podpoložke 637038
Vzhľadom na to, že všetky nezrovnalosti sú klasifikované na podpoložke
637038, podpoložka 637039 sa nepoužíva.
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713002

Výpočtovej techniky
Platby za obstaranie osobných počítačov a špeciálneho materiálu k výpočtovej
technike, multifunkčných zariadení, interaktívnych tabúľ, ktoré spĺňajú kritériá
uvedené pod hlavnou kategóriou 700.

713004

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských,
ubytovacích, dochádzkových systémov, odpadových nádob (kontajnerov),
elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov, rehabilitačných,
servisných, opravárenských, polygrafických a športových.

719014

Vratky
Napr. vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových príspevkov,
dotácií, transferov okrem vratiek uvedených v podpoložkách 637025 a 637038.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie
rozpočtovej politiky
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