
 

OPATRENIE  

Ministerstva financií Slovenskej republiky 
 

z 22. mája 2019 

 

č. MF/007421/2019-75, 

 

ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej 

správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej 

správy a jej súčastí 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 203 ods. 15 zákona č. 35/2019 Z. z. 

o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí 

je uvedená v prílohe č. 1. 

 

(2) Hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej 

súčastí je uvedená v prílohe č. 2. 

 

§ 2 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019. 

 

 

 

 

 

Ladislav Kamenický v. r. 
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Príloha č. 1 

k opatreniu č. MF/007421/2019-75 

                                                                                      

Hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí 

 

Poradové 

číslo 

Súčasti služobnej rovnošaty 

 

Merná 

jednotka 

 

Cena 

v eurách 

 

1. Sako olivovozelenej farby  

 

kus 120,66 

2. Nohavice vychádzkové svetlozelenej farby  

alebo sukňa svetlozelenej farby 

 

kus 36,51 

3. Nohavice svetlozelenej farby  

 

kus 69,95 

4. Nohavice zimné svetlozelenej farby kus 100,98 

5. Bunda na prechodné obdobie olivovozelenej 

farby 

 

kus 166,19 

 

6. Bunda zimná olivovozelenej farby  kus 88,70 

7. Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby  

 

kus 20,04 

8.  Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby  

 

kus 19,56 

9. Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby  kus 18,84 

10. Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby  kus 18,84 

11. Ponožky olivovozelenej farby  

 

pár 1,80 

12. Ponožky zimné olivovozelenej farby pár 2,58 

13. Čiapka olivovozelenej farby alebo klobúčik 

olivovozelenej farby  

 

kus 20,14 

14. Šál olivovozelenej farby  kus 4,31 

15. Viazanka olivovozelenej farby  kus 6,83 

16. Poltopánky čiernej farby  

 

pár 35,40 

17. Topánky nízke čiernej farby pár 40,80 

18. Čiapka so šiltom olivovozelenej farby   kus 9,96 

19. Topánky vysoké čiernej farby  pár 115,80 

20. Opasok kožený čiernej farby  kus 16,60 

21. Rukavice kožené čiernej farby pár 31,60 

22. Polokošeľa svetlobéžovej farby kus 12,93 

  Spolu 

 

959,02 
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Príloha č. 2 

k opatreniu č. MF/007421/2019-75 

 

Hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí 

 

Poradové 

číslo 

Súčasti služobnej rovnošaty 

 

Merná 

jednotka 

 

Cena 

v eurách 

 

1. Sako olivovozelenej farby kus 120,66 

2. Nohavice vychádzkové svetlozelenej 

farby alebo sukňa svetlozelenej farby  

kus 36,51 

3. Bunda na prechodné obdobie 

olivovozelenej farby 

kus 166,19 

4. Bunda zimná olivovozelenej farby kus 88,70 

5. Košeľa s krátkymi rukávmi 

svetlobéžovej farby 

kus 20,04 

6. Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej 

farby 

kus 18,84 

7. Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby kus 19,56 

8. Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby kus 18,84 

9. Ponožky olivovozelenej farby pár 1,80 

10. Čiapka olivovozelenej farby alebo 

klobúčik olivovozelenej farby 

kus 20,14 

11. Rukavice kožené čiernej farby pár 31,60 

12. Viazanka olivovozelenej farby kus 6,83 

13. Poltopánky čiernej farby pár 35,40 

14. Topánky zimné čiernej farby pár 115,80 

15. Opasok kožený čiernej farby kus 16,60 

16. Šál olivovozelenej farby kus 4,31 

17. Ponožky zimné olivovozelenej farby pár 2,58 

  Spolu 724,40 

 


