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Rozpočet DataCentra rok 2013 
 

                                                                                                                                                                              EUR 

 
 
Ukazovateľ 

 
Schválený rozpočet 

2013 

 
Upravený rozpočet 

k 31.12. 2013 

 
Čerpanie rozpočtu 

k 31.12. 2013 

 Príjmy celkom:   33 000,00 33 000,00         39 428,61 

 Výdavky celkom: 28 860 668,00 35 612 271,40  35 595 007,47 

 z toho:    

600   Bežné výdavky 28 756 443,00 33 854 060,40  33 838 934,97 

  v tom:     

610    - mzdy, platy a OOV     1 077 592,00   1 325 987,44       1 325 746,90 

620    - poistné       376 618,00        471 157,46       471 148,04 

630    - tovary a ďalšie služby  27 274 500,00 32 050 372,50 32 035 677,96 

640    - bežné transfery        27 733,00 6 543,00 6 362,07 

     

700 Kapitálové výdavky      104 225,00 1 758 211,00     1 756 072,50 

     

 Počet zamestnancov  97  97    91 

 
Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2013 bol v priebehu roka upravený vo výške schváleného rozpočtového opatrenia so súhlasom 
MF SR 
 
 
Rozpočtové opatrenia 

 
1. Listom č. MF/011876/2013-221 zo dňa 18. 03. 2013 MF SR viazalo finančné prostriedky v zmysle uznesenia vlády SR č. 115 

z 27. februára 2013 k financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022, 
v kategórii 630 – tovary a služby v sume 5 991,00 eur. 
 
Výdavky organizácie celkom:                                                                                                                                 -  5 991,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                                                                                    -  5 991,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)                                                                                                     -  5 991,00 eur 

  
        Program 074                                                                                                                                                           -  5 991,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07401                                                                                                                                                 -  5 991,00 eur 
 
 
2. Listom č. MF/013451/2013-221 zo dňa 08. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so 

zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011505 – na prvok 07404 0K 
„Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 120 503,65 eur nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)                                                                          + 120 503,65 eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 11S2+11S3)                                                          +  22 124,47 eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie  
       11S2                                                                                                                                                                     +  17 363,92 eur 
       11S3                                                                                                                                                                     +    4 760,55 eur 
 
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                                     +  98 379,18 eur 
      
       Program 074                                                                                                                                                        + 120 503,65 eur 
       z toho: 
       podprogram 074040K                                                                                                                                          + 120 503,65 eur 
 
 
3. Listom č. MF/008388/2013-221 zo dňa 23. 04. 2013 MF SR uvoľnilo prostriedky z predchádzajúcich rokov v zmysle § 8 ods. 

6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v kategórii 
700 – kapitálové výdavky v celkovej sume 545 000,00 eur na vyfinancovanie investičnej akcie „Výpočtová technika pre IS“: 
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)                                                                                                    +  545 000,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 13)                                                                      +  545 000,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 13)                                                                                                  +  545 000,00 eur 
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        Program 074                                                                                                                                                      +  545 000,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                                                           +  545 000,00 eur 
 
 
4. Listom č. MF/017104/2013-221 zo dňa 11. 06. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich s riešením zabezpečenia infraštruktúrneho  prostredia pre potreby projektov zapojenia samosprávnych krajov do 
systému štátnej pokladnice prostredníctvom Multi klientského platobného portálu, v kategórii 700 – kapitálové výdavky 
v celkovej sume 1 641 604,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                             +  1 641 604,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                +  1 641 604,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                            +  1 641 604,00 eur 

  
        Program  074                                                                                                                                                  +  1 641 604,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07406                                                                                                                                         +  1 641 604,00 eur 
        prvok            07406 01                                                                                                                                    +  1 641 604,00 eur 
 
 
5. Listom č. MF/018021/2013-221 zo dňa 27. 06. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so službami DataCentra poskytovaných k EIS pre rezorty Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR   v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 
192 161,20 eur : 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                +  192 161,20 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                   +  192 161,20 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                               +  192 161,20 eur 

  
        Program  074                                                                                                                                                     +  192 161,20 eur 
        z toho: 
        podprogram 07406                                                                                                                                            +  192 161,20 eur 
        prvok            07406 04                                                                                                                                       +  192 161,20 eur 
 
 
6. Listom č. MF/018047/2013-221 zo dňa 27. 06. 2013 MF SR súhlasilo s presunom rozpočtových prostriedkov v rámci 

kategórie 700 – kapitálové výdavky: 
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)                                                                                                                      0 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)                                                                                        0 eur 

        z toho:                                  
        Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)                                                                                                                    0 eur 
 
        Program 074                                                                                                                                                                          0 eur 
        z toho: 
        podprogram 07406                                                                                                                                                                0 eur 
        prvok            07406 01                                                                                                                                    -  1 641 604,00 eur 
        prvok            07406 04                                                                                                                                     + 1 641 604,00 eur 
 
 
7. Listom č. MF/022686/2013-221 zo dňa 26. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so 

zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011506 – na prvok 07404 0K 
„Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 102 868,25 eur nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)                                                                          + 102 868,25 eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 11S2+11S3)                                                           + 41 661,63 eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie  
       11S2                                                                                                                                                                     +  10 801,17 eur 
       11S3                                                                                                                                                                     +  30 860,46 eur 
 
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                                     +  61 206,62 eur 
      
       Program 074                                                                                                                                                        + 102 838,25 eur 
       z toho: 
       podprogram   074040K                                                                                                                                        + 102 838,25 eur 
 
 
8. Listom č. MF/020146/2013-221 zo dňa 16. 08. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením plnenia úloh špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej 
republike (CSIRT.SK)  v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 639 706,00 eur: 
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Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                               +   639 706,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                  +   639 706,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                              +   639 706,00 eur 

  
        Program  0AS                                                                                                                                                    +  639 706,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 0AS 02                                                                                                                                          +  639 706,00 eur 
         
 
9. Listom č. MF/020146/2013-221 zo dňa 16. 08. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením sledovania SAP licencií v štátnej správe v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 
312 214,28 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                +  312 214,28 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                   +  312 214,28 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                               +  312 214,28 eur 

  
        Program  074                                                                                                                                                     +  312 214,28 eur 
        z toho: 
        podprogram 07406                                                                                                                                            +  312 214,28 eur 
        prvok            07406 04                                                                                                                                       +  312 214,28 eur 
 
 
10. Listom č. MF/020146/2013-221 zo dňa 26. 08. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením plnenia úloh špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej 
republike (CSIRT.SK) v kategórii 700 – kapitálové výdavky v celkovej sume 10 294,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                  +  10 294,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                     +  10 294,00 eur 
z toho: 
Kapitálové výdavky  (kód zdroja 111)                                                                                                                 +  10 294,00 eur 

  
        Program  0AS                                                                                                                                                      +  10 294,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 0AS 02                                                                                                                                            +  10 294,00 eur 
         
 
11. Listom č. MF/020152/2013-221 zo dňa 04. 09. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením podpory prevádzky Registra účtovných závierok, ako aj zabezpečenia rozšírenia Registra 
účtovných závierok na základe zámerov MF SR v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 700 – kapitálové výdavky 
v absolútnej čiastke 615 151,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                +  615 151,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                   +  615 151,00 eur 
z toho: 
Kapitálové výdavky  (kód zdroja 111)                                                                                                               +  546 000,00 eur 

  
        Program  074                                                                                                                                                     +  615 151,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07406                                                                                                                                            +  615 151,00 eur 
        prvok            07406 04                                                                                                                                       +  615 151,00 eur 
 
 
12. Listom č. MF/023289/2013-221 zo dňa 24. 10. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu, zvýšenie limitu 

výdavkov v kategórii 610 mzdy, platy,.... a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní na zabezpečenie dosiahnutia 
priemernej mzdy zamestnancov organizácie na úrovni roku 2012 v celkovej sume 63 903,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                  +  63 903,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                     +  63 903,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                                 +  63 903,00 eur 

        Mzdy, platy ........ ( 610, kód zdroja 111)                                                                                                             +  47 353,00 eur 
 
        Program  074                                                                                                                                                       +  63 903,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07401                                                                                                                                              +  63 903,00 eur 
 
 
13. Listom č. MF/024378/2013-221 zo dňa 31. 10. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením štandardnej prevádzky RIS, v kategórii 630 – tovary a služby, v absolútnej čiastke 
300 189,02 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                +  300 189,02 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                   +  300 189,02 eur 
z toho: 
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Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)                                                                                                +  300 189,02 eur 
  
        Program  074                                                                                                                                                     +  300 189,02 eur 
        z toho: 
        podprogram 07406                                                                                                                                            +  300 189,02 eur 
        prvok            07406 04                                                                                                                                       +  300 189,02 eur 
 
         
14. Listom č. MF/024344/2013-221 zo dňa 24. 10. 2013 MF SR súhlasilo s presunom rozpočtových prostriedkov v rámci 

kategórie 700 – kapitálové výdavky: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                                    0 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                                       0 eur 

        z toho:                                  
        Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                                                   0 eur 

  
         
        Program  074                                                                                                                                                                         0 eur 
        z toho: 
        podprogram 07401                                                                                                                                                                0 eur 
         
 
15. Listom č. MF/025698/2013-221 zo dňa 14. 11. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na zabezpečenie 

podpory prevádzky organizácie ARDAL v zmysle našej žiadosti, v kategórii 630 – tovary a služby, v absolútnej čiastke 
50 000,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                                  +  50 000,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                                     +  50 000,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)                                                                                                  +  50 000,00 eur 

  
        Program  074                                                                                                                                                       +  50 000,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07406                                                                                                                                              +  50 000,00 eur 
        prvok            07406 04                                                                                                                                         +  50 000,00 eur 
 
 
16. Listom č. MF/025157/2013-221 zo dňa 26. 11. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením štandardnej prevádzky – realizácia projektov: 
       „Pripojenie MZV k EIS – 2.etapa“ 
       „Povinné zapojenie vyšších územných celkov (VÚC) do Štátnej pokladnice“ 
       „Zabezpečenie autentifikácie užívateľov Multi klientského platobného portálu“. 
       Finančné krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky  v absolútnej čiastke 

1 088 912,00 eur. 
 

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)                                                                                                                      0 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)                                                                                        0 eur 
z toho: 
Kapitálové výdavky  (kód zdroja 111)                                                                                                             -  1 088 912,00 eur 

  
        Program  074                                                                                                                                                                         0 eur 
        z toho: 
        podprogram  07406                                                                                                                                                               0 eur 
        prvok            07406 04                                                                                                                                                           0 eur 
 
 
17. Listom č. MF/026525/2013-222 zo dňa 27. 11. 2013 MF SR povolilo úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 

rok 2013 z titulu úhrady zálohovej platby č. 21110120044101, súvisiacej s riešením projektu „Dátové centrum eGovernment“ 
v Podprograme 0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, v celkovej sume 6 000 000,00 eur 
nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11)                                                                                                  +  6 000 000,00 eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 11S2+11S3)                                                     +  1 481 400,00 eur 
        
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie  
       11S2                                                                                                                                                                   +  797 400,00 eur 
       11S3                                                                                                                                                                   +  684 000,00 eur 
 
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                                +  4 518 600,00 eur 
      
       Podprogram  0A901                                                                                                                                        +  6 000 000,00 eur 
       Prvok            0A90101                                                                                                                                     +  6 000 000,00 eur 
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18. Listom č. MF/026528/2013-222 zo dňa 27. 11. 2013 MF SR povolilo úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 
rok 2013 z titulu úhrady zálohovej platby č. 21110120044102, súvisiacej s riešením projektu „Dátové centrum eGovernment“ 
v Podprograme 0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, v celkovej sume 8 238 000,00 eur 
nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11)                                                                                                  +  8 238 000,00 eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3)                                                    +  2 033 962,20 eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie  
       11S2                                                                                                                                                                +  1 094 830,20 eur 
       11S3                                                                                                                                                                   +  939 132,00 eur 
 
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                                +  6 204 037,80 eur 
      
       Podprogram 0A901                                                                                                                                         +  8 238 000,00 eur 
       Prvok            0A90101                                                                                                                                     +  8 238 000,00 eur 
 
 
19. Listom č. MF/027805/2013-221 zo dňa 12. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so 

zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011507 – na prvok 07404 0K 
„Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 52 590,53 eur nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)                                                                           +  52 590,53 eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 11S2+11S3)                                                          +  21 299,18 eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie  
       11S2                                                                                                                                                                       +  5 522,00 eur 
       11S3                                                                                                                                                                     +  15 777,18 eur 
 
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                                     +  31 291,35 eur 
      
       Program 074                                                                                                                                                         +  52 590,53 eur 
       z toho: 
       podprogram   074040K                                                                                                                                         +  52 590,53 eur 
 
 
20. Listom č. MF/024458/2013-221 zo dňa 04. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu – presun finančných 

prostriedkov z podprogramu 0AS 02 MF SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike do podprogramu 07401 
Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie činnosti útvaru CSIRT.SK v celkovej sume 93 257,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja  111)                                                                                                                     0 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)                                                                                        0 eur 

 
        Program  074                                                                                                                                                       +  93 257,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07401                                                                                                                                              +  93 257,00 eur 
 
        Program  0AS                                                                                                                                                       -  93 257,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 0AS 02                                                                                                                                             -  93 257,00 eur 
 
 
21. Listom č. MF/027112/2013-222 zo dňa 04. 12. 2013 MF SR povolilo úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 

rok 2013 z titulu presunu zálohových platieb č. 21110120044101 a č. 21110120044102 na partnera projektu – MF SR 
súvisiacej s riešením projektu „Dátové centrum eGovernment“ v Podprograme 0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb, v celkovej sume 14 238 000,00 eur nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11)                                                                                                 -  14 238 000,00 eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 11S2+11S3)                                                      -  3 515 362,00 eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie  
       11S2                                                                                                                                                                 -  1 892 230,20 eur 
       11S3                                                                                                                                                                 -  1 623 132,00 eur 
 
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                               -  10 722 637,80 eur 
             
       Podprogram 0A901                                                                                                                                        -  14 238 000,00 eur 
       Prvok            0A90101                                                                                                                                    -  14 238 000,00 eur 
 
 
22. Listom č. MF/027217/2013-221 zo dňa 06. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu, zvýšenie limitu 

výdavkov v kategórii 610 mzdy, platy,.... v nadväznosti na vykonanú analýzu očakávaného čerpania mzdových prostriedkov 
z titulu dosiahnutia úrovne priemernej mesačnej mzdy z roku 2012 v celkovej sume 34 000,00 eur: 
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Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)                                                                                                    +  34 000,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)                                                                      +  34 000,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)                                                                                                  +  34 000,00 eur 

      Mzdy, platy ........ (610, kód zdroja 111)                                                                                                                +  34 000,00 eur 
 
        Program 074                                                                                                                                                        +  34 000,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07401                                                                                                                                              +  34 000,00 eur 
 
 
23. Listom č. MF/027633/2013-222 zo dňa 10. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 

z titulu vrátenia nečerpanej časti zálohových platieb č. 21110120044101 a č. 2110120044102 od partnera – MF SR na 
prijímateľa DataCentrum súvisiacich s riešením projektu „Dátové centrum eGovernment“ v Podprograme 0A901 
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, v celkovej sume 157 800,00 eur nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11)                                                                                                     +  157 800,00 eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 11S2+11S3)                                                          +  38 960,82 eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie  
       11S2                                                                                                                                                                     +  20 971,62 eur 
       11S3                                                                                                                                                                     +  17 989,20 eur 
 
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                                   +  118 839,18 eur 
      
       Podprogram 0A901                                                                                                                                            +  157 800,00 eur 
       Prvok            0A90101                                                                                                                                        +  157 800,00 eur 
 
 
24. Listom č. MF/027917/2013-221 zo dňa 13. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich s predĺžením používania licencií pre IS ARDAL v záložných pracoviskách, v kategórii 630 – tovary a služby sume 
40 000,00 eur. 
 
Výdavky organizácie celkom:                                                                                                                              +  40 000,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                                                                                 +  40 000,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                                 +  40 000,00 eur 

 
      Program 074                                                                                                                                                          +  40 000,00 eur 
      z toho: 
      podprogram 07401                                                                                                                                                +  40 000,00 eur 
 

 
25. Listom č. MF/027928/2013-221 zo dňa 13. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu – presun finančných 

prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov z kategórie 640 – bežné transfery do kategórie 620 – poistné a príspevok do 
poisťovní. 
 
Výdavky organizácie celkom:                                                                                                                                                0 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                                                                                                   0 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                                                   0 eur 

        
        
       Bežné transfery                                                                                                                                                     -  19 360,00 eur 
         
       Program 074                                                                                                                                                                           0 eur 
        z toho: 
        podprogram 07401                                                                                                                                                                0 eur 
 
 
26. Listom č. MF/027929/2013-221 zo dňa 13. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu – presun finančných 

prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov z kategórie 640 – bežné transfery do kategórie 630 – tovary a služby. 
 
Výdavky organizácie celkom:                                                                                                                                                0 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                                                                                                   0 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                                                   0 eur 

        
      Bežné transfery                                                                                                                                                        -  1 830,00 eur 
         
       Program 0AS                                                                                                                                                                          0 eur 
       z toho: 
       podprogram 0AS02                                                                                                                                                                0 eur 
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27. Listom č. MF/027055/2013-221 zo dňa 17. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky DataCentra ako i so zabezpečením funkčnosti monitoringu zariadení celej 
infraštruktúry v kategórii 630 – tovary a služby sume 90 000,00 eur. 
 
Výdavky organizácie celkom:                                                                                                                              +  90 000,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                                                                                 +  90 000,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                                                                  + 90 000,00 eur 

  
        Program 074                                                                                                                                                        +  90 000,00 eur 
        z toho: 
        podprogram 07401                                                                                                                                              +  90 000,00 eur 
 
 
28. Listom č. MF/027922/2013-221 zo dňa 20. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov 

súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému RIS.SAM a rozšírením konsolidácie prístupovej infraštruktúry v kategórii 
630 – tovary a služby v celkovej sume 2 000 000,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)                                                                                               +  2 000 000,00 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)                                                                 +  2 000 000,00 eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)                                                                                             +  2 000 000,00 eur 

  
      Program 074                                                                                                                                                     +  2 000 000,00 eur 
        z toho: 
      podprogram 07406                                                                                                                                           +  2 000 000,00 eur 
      prvok            07406 04                                                                                                                                      +  2 000 000,00 eur 
 
 
29. Listom č. MF/025048/2013-221 zo dňa 30. 12. 2013 MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja 11)                                                                                                    -  210 390,53 eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie   
(kód zdroja 11S2+11S3)                                                                                                                                      -  60 260,00 eur 
z toho: 
Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 11S2)                                                                                           -  26 493,62 eur 

        Prostriedky na spolufinancovanie pro rata  (kód zdroja 11S3)                                                                             -  33 766,38 eur 
 
        Prostriedky z rozpočtu EÚ (kód zdroja 11S1)                                                                                                    -  150 130,53 eur 
 
        Program 074040K                                                                                                                                                -  52 590,53 eur 
        z toho: 
        kód zdroja 11S1                                                                                                                                                   -  31 291,35 eur 
        kód zdroja 11S2                                                                                                                                                     -  5 522,00 eur 
        kód zdroja 11S3                                                                                                                                                   -  15 777,18 eur 
 
       Program 0A901                                                                                                                                                   -  157 800,00 eur 
       z toho: 
       kód zdroja 11S1                                                                                                                                                  -  118 839,18 eur 
       kód zdroja 11S2                                                                                                                                                    -  20 971,62 eur 
       kód zdroja 11S3                                                                                                                                                    -  17 989,20 eur 
 


