METODICKÝ POKYN
Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 10912-1988/2022 zo 14. marca 2022
o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) podľa § 24 písm. h)
zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sčítaní“) a podľa opatrenia
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri
príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré
vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania v znení
opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2021 Z. z. (ďalej len
„opatrenie“) po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo financií“) a reprezentatívnymi združeniami obcí a miest vydáva tento
metodický pokyn:
Čl. 1
Všeobecné zásady zúčtovania
(1) Dotácia z rozpočtovej kapitoly štatistického úradu sa poskytuje v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rok, zákonom o sčítaní, opatrením a metodickým
pokynom štatistického úradu č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití
dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov v znení metodického pokynu
štatistického úradu č. 10900-1434/2021 z 4. marca 2021 (ďalej len „metodický
pokyn o použití dotácie“) a je určená na úhradu nákladov obcí v rámci
preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vznikli pri príprave, priebehu
a vykonaní sčítania obyvateľov.
(2) Predmetom zúčtovania sú finančné prostriedky (dotácia) poskytnuté obci
v roku 2021.
(3) Do zúčtovania môžu byť zahrnuté výlučne výdavky vynaložené na
zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov
a bytov v 2021, ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov v zmysle metodického
pokynu o použití dotácie v znení účinnom od 05.03.2021. Pri zaradení každého
výdavku do konečného zúčtovania posudzuje príslušná obec jeho
opodstatnenosť s akceptovaním princípu hospodárnosti, efektivity a účinnosti
vynakladania verejných prostriedkov.

(4) Za zaradenie neoprávneného výdavku do konečného zúčtovania dotácie, a tým
za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v plnom rozsahu zodpovedá príslušná obec.
Čl. 2
Vykonanie zúčtovania a odvod nepoužitej dotácie
(1) Zúčtovanie sa vykoná v eurách na dve desatinné miesta.
(2) Zúčtovanie v predpísanej forme a štruktúre predkladá obec na predpísanom
tlačive (príloha č. 1 tohto metodického pokynu) poskytovateľovi dotácie
(štatistickému úradu) do 30.04.2022. Obec zašle zúčtovanie elektronicky na
emailovú adresu monika.rakosova@statistics.sk alebo poštou na adresu:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ing. Monika Rákošová, Lamačská cesta
3/C, 840 05 Bratislava.
(3) Nepoužité finančné prostriedky dotácie je príjemca (obec) povinný vrátiť na
depozitný účet kapitoly štatistického úradu: SK24 8180 0000 0070 0007 2452,
bezodkladne, najneskôr do 31.05.2022. Ako variabilný symbol obec uvedie
svoje IČO a do poznámky k platbe uvedie SODB a názov obce.
(4) Podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne päť eur.
Čl. 3
Odvod z výnosov štátneho rozpočtu
(1) Výnosy z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho
rozpočtu. Príjemcovia dotácií, ak im takéto výnosy vznikli, sú povinní ich
odviesť do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka. Obce vykonávajú
odvod podľa oznámenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky na účet
s názvom Výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu obciam, ktorý
je uvedený na jeho webovom sídle.
(2) O takto vykonanom odvode nie je potrebné zasielať avízo.
Čl. 4
Účtovanie k prijatým prostriedkom štátneho rozpočtu podliehajúcim
zúčtovaniu
(1) Subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, štátne fondy,
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a opatrenia ministerstva financií č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov. Metodické usmernenie
k poskytnutým a prijatým prostriedkom štátneho rozpočtu podliehajúcim
zúčtovaniu je zverejnené na webovom sídle ministerstva financií
www.finance.gov.sk v sekcii Financie / Štátne výkazníctvo / Účtovníctvo štátnej
správy a územnej samosprávy / Metodické usmernenie pre ROPO, obce, VÚC
a štátne fondy.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Na nakladanie a následné zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých
obci dotáciou zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov spojených
s preneseným výkonom štátnej správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021 sa vzťahuje zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
(2) Nevykonanie zúčtovania podľa tohto metodického pokynu sa považuje za
porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
(3) Ak poskytovateľ dotácie zistí, že príjemca dotácie nevykonal zúčtovanie
dotácie podľa tohto metodického pokynu, respektíve do zúčtovania zaradil
neoprávnené výdavky, dá podnet na vykonanie kontroly.
(4) Výsledky zúčtovania môžu byť predmetom kontrol podľa zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
(5) Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku
vlády Slovenskej republiky.

Alexander Ballek v. r.
predseda Štatistického úradu
Slovenskej republiky

