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Informácia  
o vydaní novely Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky  

z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31,  
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom 

vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania 
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 

fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 
 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  
zo 7. decembra 2022 č. MF/14506/2022-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky 
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „opatrenie“). Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. Oznámenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom  
486/2022 Z. z. 
 
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 11/2022, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom 
sídle www.finance.gov.sk. 
 
Zmeny a doplnenia sa týkajú nasledovných oblastí:  

- Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 1, nakoľko pôvodne boli v odkaze uvádzané postupy 
účtovania platné pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky (opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31). S účinnosťou od 1. januára 2023 sú v platnosti 
postupy účtovania zvlášť pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne 
účelové fondy (opatrenie MF SR č. MF/14522/2022-36) a zvlášť pre obce, vyššie územné celky a nimi 
zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (opatrenie MF SR č. MF/014454/2022-36). 

- Z dôvodu legislatívnych opráv sa vypúšťa ustanovenie § 3a a s ním súvisiaca Príloha č. 4. 
- Dopĺňa sa nové ustanovenie § 4g „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023“, 

v zmysle ktorého sa podľa ustanovení účinných od 1. januára 2023 postupuje prvýkrát pri účtovnej 
závierke, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2023. 

- V Prílohe č. 1 sa vypúšťa tabuľka č. 15, nakoľko údaje o výške dlhu obce alebo vyššieho územného celku 
boli doteraz uvádzané v poznámkach duplicitne. Zároveň dochádza k spresneniu definovania subjektov 
v Prílohe č. 1 v poznámkovej časti Čl. IX. bod f). 
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