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Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení 
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. apríla 2020. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej 
republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 43/2020 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom č. 3/2020, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
 
V opatrení je ustanovený postup účtovania Osobitného fondu v Sociálnej poisťovni, ktorý sa bude tvoriť z poistného 
na osobitné sociálne poistenie, ktoré budú platiť príslušníci obecnej polície. 
 
Zmeny a doplnenia sa týkajú účtov: 

- 213 – Ceniny – vypúšťa sa účtovanie diaľničných nálepiek, poštových známok a kolkov, ktoré sa už 
nepoužívajú v papierovej forme, a preto sa neúčtujú prostredníctvom tohto účtu (§ 32 ods. 3); 

- 316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie – dopĺňa sa účtovanie 
pohľadávok z titulu platieb poistného, ktoré budú platiť príslušníci obecnej polície podľa zákona 
č.  564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 393/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) 
(§ 33 ods. 5); 

- 326 – Záväzky z poistných vzťahov – dopĺňa sa účtovanie v prípade povinnosti predpisu platby voči 
príslušníkom obecnej polície v nadväznosti na dávky osobitného sociálneho poistenia podľa zákona 
o  obecnej polícii (§ 35 ods. 6); 

- 329 – Nevyfakturované dodávky - ustanovuje sa účtovanie záväzkov podľa dokladov, ktoré sa uplatňujú 
pri vyúčtovaní nárokov z titulu poskytnutia stravného pre zamestnancov v Sociálnej poisťovni (§ 35 
ods. 8); 

- 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom – upravuje sa účtovanie o priznaní dotácie. 
Sociálna poisťovňa účtuje o priznaní dotácie aj v tom prípade, že nebola súčasne uhradená. Ide o dotáciu 
na náklady, ktoré boli vynaložené v minulom účtovnom období a uhradené z vlastných finančných 
prostriedkov. Takýmto účtovaním sa zabezpečí neutrálny vplyv na výsledok hospodárenia Sociálnej 
poisťovne z titulu prijatia dotácie. (§ 37 ods. 7); 

- 920 – Osobitný fond - dopĺňa sa nový účet, ktorý bude slúžiť na účtovanie prijatého poistného na príspevok  
za prácu v obecnej polícii od príslušníkov obecnej polície (§ 60 ods. 2). 
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