
Postup prijímateľa/partnera štátna rozpočtová organizácia pri predkladaní žiadosti o 

platbu v rámci jednotlivých systémov financovania (systém refundácie, systém 

predfinancovania, systém zálohovej platby) v systéme ITMS2014+ 

S cieľom zjednodušenia vykazovania výdavkov v rámci EŠIF v systéme ITMS2014+, bola 

vydaná aktualizácia opatrenia Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (ďalej len „opatrenie“). 

Uvedená aktualizácia je platná pre platobné jednotky od 1.1.2022 pri poskytovaní prostriedkov 

prijímateľovi/partnerovi štátnej rozpočtovej organizácii. Čerpanie výdavkov vykoná štátna 

rozpočtová organizácia na príslušných podpoložkách, resp. položkách ekonomickej 

klasifikácie podľa skutočnej realizácie výdavkov. Poskytovanie platieb z platobnej jednotky 

iným prijímateľom/partnerom (okrem štátnej rozpočtovej organizácie) sa klasifikuje 

transferovými platbami. 

Všetky  výdavky  prijímateľa/partnera  štátna  rozpočtová  organizácia  budú  deklarované   v  

žiadosti  o platbu   v ITMS14+ s príslušnou ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie 

v rozdelení na bežné a kapitálové výdavky podľa platného opatrenia (637033 resp.719015). 

V zmysle aktualizácie opatrenia z 9. júna 2021 dochádza k zmene pri uvádzaní ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej  klasifikácie  prijímateľom  v  žiadosti  o  platbu  pri  výdavkoch  

financovaných  zo  zdrojov  EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie od 1.1.2022. 

Dochádza k zmene názvu aj popisu existujúcej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie 637 033 „Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ“ a k zriadeniu novej 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie „719015 Platby štátnej rozpočtovej 

organizácii na projekty EÚ“ pre kapitálové výdavky“, pričom platí nasledovné: 

1. Prijímateľ’ pri bežných výdavkoch deklarovaným v žiadosti o platbu uvedie 
ekonomickú klasifikácie rozpočtovej klasifikácie „637033 Platby štátnej rozpočtovej 
organizácii na projekty EÚ“. Na podpoložke sa vykazujú aj nepriame výdavky v 
prípade uplatnenia paušálnej sadzby v rámci realizácie projektov EÚ vo vzťahu k 
riadiacemu orgánu. 

2. Prijímateľ pri kapitálových výdavkoch deklarovaným v žiadosti o platbu uvedie 
ekonomickú klasifikácie rozpočtovej klasifikácie „719015 Platby štátnej rozpočtovej 
organizácii na projekty EÚ“. 

 

Tieto ekonomické klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedie v žiadosti o platbu bez ohľadu na 

to, aká ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie bola použitá pri reálnej úhrade výdavku 

prijímateľa zo svojho rozpočtu. 

V rámci jednotlivých systémov financovania to znamená, že v prípade: 

- poskytnutia predfinancovania a refundácie prijímateľ' v žiadosti o platbu rozdelí 
výdavky v zozname deklarovaných výdavkov na bežné a kapitálové a použije príslušnú 
ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie (637033, resp. 719015); 
 

- zúčtovania predfinancovania systém ITMS2014+ v žiadosti o platbu automaticky 
priradí ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v zmysle poskytnutého 
predfinancovania; 
 
 

- poskytnutia zálohovej platby prijímateľ' predloží žiadosť o platbu zvlášť' na bežné 
výdavky a zvlášť’ na kapitálové výdavky s použitím príslušnej ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie (637033, resp. 719015); 



- zúčtovania zálohovej platby prijímateľ' v žiadosti o platbu rozdelí výdavky v zozname 
deklarovaných výdavkov na bežné a kapitálové a použije príslušnú ekonomickú 
klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie (637033, resp. 719015), tak ako ich reálne čerpal 
vo svojom rozpočte (so zohľadnením, či ide o bežné, resp. kapitálové výdavky). Z 
uvedeného vyplýva, že prijímateľ’ môže deklarovať’ kapitálové výdavky aj v rámci 
zúčtovania, ktoré sa viaže k poskytnutej zálohovej platbe na bežné výdavky. 

 

Údaje tykajúce sa podpoložky, resp. položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

a skupiny výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

uvedené v žiadosti o platbu nemusia byť zhodné. 

Takéto priradenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (bežné výdavky — 637033, 

resp. kapitálové výdavky 719015) k výdavkom prijímateľa/partnera štátna rozpočtová 

organizácia sa aplikuje v žiadostiach o platbu predložených 

riadiacemu/sprostredkovateľskému orgánu od 1.1.2022. To znamená, že rozhodujúcim je 

dátum predloženia žiadosti o platbu v systéme IMTS2014+. 

V systéme ITMS2014+ je dostupná funkcionalita, ktorá umožňuje nastavenie ekonomickej a 

funkčnej klasifikácie ako pre bežné, tak aj pre kapitálové výdavky s cieľom zníženia chybovosti 

a uľahčenia práce prijímateľom/partnerom. Zálohovú platbu je možné nastaviť' samostatne pre 

bežné, aj pre kapitálové výdavky. Nastavenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

je možné v systéme ITMS2014+ v časti evidencie projektov (po jeho uzamknutí), v záložke 

Identifikácia zmluvných strán, pre prijímateľa sa táto možnosť’ nachádza v sekcii Identifikácia 

prijímateľa — Súvisiace evidencie — Rozpočtová klasifikácia a pre partnera v sekcii Parteri, 

po kliknutí na ikonu ozubeného kolesa v riadku partnera a následnom výbere možnosti 

Rozpočtová klasifikácia. 

Ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v žiadosti o platbu môže zmeniť’ iba riadiaci 

orgán z dôvodu zabezpečenia korektných finančných vzťahov a zabráneniu vzniku 

rozdielových položiek. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby platobná jednotka vrátila žiadosť’ o 

platbu s nesprávne uvedenými ekonomickými klasifikáciami rozpočtovej klasifikácie 

riadiacemu orgánu. Riadiaci orgán vykoná úpravu príslušnej klasifikácie, aktualizuje žiadosť’ 

o platbu a následne posunie žiadosť’ o platbu na spracovanie platobnej jednotke. 

 


