
Príloha č. 3  
 

 
Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu  

štátneho rozpočtu na rok 2019 
 

 

Text (v eurách) 

I. PRÍJMY ORGANIZÁCIE  

        A. Záväzný ukazovateľ        35 000 

        B. Prostriedky Európskej únie 0 

 II. VÝDAVKY ORGANIZÁCIE CELKOM (A+B+C)      
29 873 945 

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 a Európskej únie 29 873 945 

z toho:  

A.1. Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111 + 11H) 29 873 945  

A.2. Prostriedky na spolufinancovanie 0 

A.3. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111 + 11H) 1 794 988 

    z toho:  

    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania štátnych zamestnancov (kód zdroja    
111+11H) 

 

                       Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa  prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018 89 

                       z toho:    
Administratívne kapacity rozpočtovej organizácie osobitne sledované podľa prílohy č.1 k uzneseniu     
vlády SR č. 453/2018 

10 

               A.4. Bežné transfery (640, zdroj 111)                     24 000 

               A.5. Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)       103 970 

       z toho:  

       Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111) 
 

      103 970 

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 

(Podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky  
rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších 
ako rozpočtovaných príjmov) 

0 

C. Prostriedky Európskej únie 0 

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR                                                                                                             29 873 945 

    z toho:  

                   074   Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit  verejných financií 4 117 422 

   z toho:  

           074 01   Tvorba a implementácia politík 4 117 422 

0EK 0D   Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MF SR 25 756 523 

E. Systemizácia  

     z toho:  

           E.1.  Systemizácia štátnozamestnaneckých miest v súlade s vyhláškou Úradu vlády SR č. 302/2017 Z. z. - 

                     E.2.  Systemizácia colníkov v štátnej službe 
 

- 

  


