
Interná smernica č. 1/2018 

Obec Kecerovce 

Spôsob účtovania prijatých prostriedkov zo Štátneho rozpočtu a fondov EU v rámci projektu: 

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Čl. 1 

Vedenie účtovníctva je stanovené v §8 Opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 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, ako aj zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 2 

Obec Kecerovce v rámci tejto internej smernice stanovuje spôsob, akým bude vedené účtovníctvo 

zachytávajúce verný a preukázateľný stav a pohyb v rámci poskytnutých transférov, grantov a dotácií 

na podporu projektiv zo ŠR ako aj z fondov EU: projekt NP PRIM I. 

a) Príjmy na základe zaúčtovaných dokladov preukazujúce poskytnutie finančných prostriedkov 

na účte 221...   (KZ 1AC1)  / 357. Príjmy z minulých rokov na účte 221...(3AC1) /357 

b) Náklady na základe predpisu na analytických účtoch triedy 5.. / 321, 379 a 357/ 693 

v príslušnom analytickom členení. 

c) Výdavky na základe účtovných dokladov preukazujúcich výdaj finančných prostriedkov  na 

účte 5../221..   (KZ 1AC1) a 357/693. Výdavky z minulých rokov na účte 5.../221...(3AC1)/357 

d) Výdavky spojené s úhradou záväzkov voči dodávateľom na účtoch 321.., 379.. /221..  (KZ 

1AC1) z miných rokov  (KZ 3AC1). 

e) Mzdové výdavky na základe mzdových predpisov na účtoch 521 / 331, 379 a 331/ 221 (KZ 

1AC1) z minulých rokov( KZ 3AC1). 

Poznámka: Kód zdroja 1AC1 ( 3AC1) vo výške 100%. 

Čl. 3 

Táto smernica je vypracovaná ako doplnková smernica v ktorej sa zachytávajú špecifiká účtovníctva. 

Usmernenia, ktoré táto smernica nezachytáva sa riadia už jestvujúcimi smernicami vydanými Obcou 

Kecerovce. Pri zmene podmienok čerpania projektu sa bude postupovať podľa pokynov 

poskytovateľa NFP. 

Platnosť a účinnosť nadobúda táto interná smernica 01.10.2018 

 

V Kecerovciach dňa 24.09.2018 

 

         Miroslav Galas – Zaufal 

                   starosta obce 



 

Interná smernica č. 2/2018-21 

Obec Kecerovce 

Spôsob účtovania prijatých prostriedkov zo Štátneho rozpočtu a fondov EU v rámci projektu: 

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 

 

Čl. 1 

Vedenie účtovníctva je stanovené v §8 Opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 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, ako aj zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 2 

Obec Kecerovce v rámci tejto internej smernice stanovuje spôsob, akým bude vedené účtovníctvo 

zachytávajúce verný a preukázateľný stav a pohyb v rámci poskytnutých transférov, grantov a dotácií 

na podporu projektiv zo ŠR ako aj z fondov EU: projekt NP PRIM II. 

a) Príjmy na základe zaúčtovaných dokladov preukazujúce poskytnutie finančných prostriedkov na 

účte 221...   (KZ 3AC1 85% a 3AC2 15%)  / 357.  

b) Náklady na základe predpisu na analytických účtoch triedy 5.. / 321, 379 a 357/ 693 v príslušnom 

analytickom členení. 

c) Výdavky na základe účtovných dokladov preukazujúcich výdaj finančných prostriedkov  na účte 

5../221.. 0911  (KZ 3AC1 85% a 3AC2 15%) a 357/693.  

 

Čl. 3 

Táto smernica je vypracovaná ako doplnková smernica v ktorej sa zachytávajú špecifiká účtovníctva. 

Usmernenia, ktoré táto smernica nezachytáva sa riadia už jestvujúcimi smernicami vydanými Obcou 

Kecerovce. Pri zmene podmienok čerpania projektu sa bude postupovať podľa pokynov 

poskytovateľa NFP. 

Platnosť a účinnosť nadobúda táto interná smernica 01.03.2021 

V Kecerovciach dňa 25.2.2021 

 

         Miroslav Galas – Zaufal 

                   starosta 


