
Dodatok č. 3 

k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2014 až 2016
1
 

k Prílohe č. 1  „Kódy zdrojov“  

 
 

Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/ 5958 2344 

Číslo: MF/016415/2013-411 

 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia správneho 

sledovania údajov v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení 

a dopĺňa Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 

v Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ takto: 

 

1) v štátnom rozpočte 

sa mení kód zdroja na 

1AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ 

1AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby  

3AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ – zdroje 

z predchádzajúcich rokov  

3AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – zdroje 

z predchádzajúcich rokov  

sa dopĺňa kód zdroja  

SP13  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  

SP33  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 

(zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  

20 Štátne finančné aktíva 

 

2) v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov, resp. v rozpočtoch ostatných 

subjektov verejnej správy 

sa mení kód zdroja na 

1AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ 

1AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby  

3AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ – zdroje 

z predchádzajúcich rokov  

3AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – zdroje 

z predchádzajúcich rokov   

 

                                                 
1
 Finančný spravodajca 3/2013 



sa dopĺňa kód zdroja  

SP13  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  

SP33  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 

(zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Radovan Majerský 

                                                                                                               generálny riaditeľ  

                                                                                                        sekcie rozpočtovej politiky   

 


