
 Dodatok č. 1 

k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2015 až 2017
1
 

k Prílohe č. 1  „Kódy zdrojov“  

 
 

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

k číslu: MF/008808/2013-411 

 

 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 2015 až 2017 

v Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ takto: 

 

1) v štátnom rozpočte 

sa vytvárajú nové kódy zdrojov: 

EU13  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)  

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

1AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

EU33  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 (zdroje 

z predchádzajúcich rokov) 

3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)  

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

(zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

 

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

verejnej správy 

sa vytvárajú nové kódy zdrojov: 

EU13  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)  

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

1AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

 

                                                 
1
 Finančný spravodajca 4/2014 



EU33  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 (zdroje 

z predchádzajúcich rokov) 

3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM)  

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

(zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

 

Toto opatrenie platí aj pre Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2014 až 2016, uverejnenú vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Radovan Majerský 

                                                                                                               generálny riaditeľ  

                                                                                                        sekcie rozpočtovej politiky   

 


