
    Príloha č. 3 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2014 z „Kontraktu na rok 2014“ 
                                
 

                                        
v EUR 

 

 
 

Plnenie rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2014 
 

 

Rozpočet 

Skutočnosť % plnenia 

schválený upravený 

200 Príjmy 220 000,00 220 000,00 241 197,53 109,64 

  

 Výdavky  827 241,00 1 113 674,24 1 113 221,54 99,96 

 z toho:  

600 Bežné výdavky 687 241,00 852 000,00 851 547,30 99,95 

  

610 - mzdy, platy a OOV 181 738,00 243 360,00 243 360,00 100,00 

620 - poistné 63 517,00 102 789,18 102 789,18 100,00 

630 - tovary a ďalšie služby 440 486,00  503 850,82 503 597,95 99,95 

640 - bežné transfery 1 500,00  2 000,00 1 800,17 90,01 

  

700 Kapitálové výdavky 140 000,00 261 674,24 261 674,24 100,00 

  

 
Priemerný prepočítaný 
počet zamestnancov 

26 26 26 100,00 

 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 
 

  
1. V nadväznosti na rozpočtové opatrenia č. 308 (list MF SR č. 025048/2013 – 221 zo dňa 

23. 12. 2013) vykonané v rozpočte našej organizácie v roku 2013 a našu žiadosť č. 109/2014 
zo dňa 31. 1. 2014, Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 473/2013 
Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 588 zo dňa 10. 10. 2013 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 
a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
rozpočtovým opatrením č. 10/2014 povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2014, schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom 
č. MF/013112/2013 – 221 zo dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume 
+ 268 627,77 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13) + 268 627,77 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 268 627,77 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131) + 268 627,77 EUR 
 
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) + 268 627,77 EUR 
kód zdroja 131C + 16 627,77 EUR 
kód zdroja 131D + 252 000,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 268 627,77 EUR 
 



Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 268 627,77 EUR 
 
Týmto rozpočtovým opatrením sa uvoľnili finančné prostriedky pre našu organizáciu 
v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume + 268 627,77 EUR, z toho zdroj 131C 
+ 16 627,77 EUR a zdroj 131D  + 252 000,00 na nasledovnú investičnú akciu:  
IA č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení + 268 627,77 EUR. 
 
 

2. V nadväznosti na rozpočtové opatrenia č. 308 (list MF SR č. 025048/2013 – 221 zo dňa 
23. 12. 2013) vykonané v rozpočte našej organizácie v roku 2013 a našu žiadosť č. 309/2014 
zo dňa 31. 3. 2014, Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 473/2013 
Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 588 zo dňa 10. 10. 2013 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 
a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
rozpočtovým opatrením č. 52/2014 povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2014, schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom 
č. MF/013112/2013 – 221 zo dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v sume 
+ 710 000,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13) + 710 000,00 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 710 000,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131) + 710 000,00 EUR 
 
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) + 710 000,00 EUR 
kód zdroja 131D + 710 000,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 710 000,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 710 000,00 EUR 
 
Týmto rozpočtovým opatrením sa uvoľnili finančné prostriedky pre našu organizáciu 
v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v sume + 710 000,00 EUR na zdroji 131D na nasledovnú 
investičnú akciu:  
IA č. 29987 – Rekonštrukcia a modernizácia objektu VDZ VS – Financie + 710 000,00 EUR. 

 
 

3. Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom 
rozpočte na rok 2014, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 588 zo dňa 
10. 10. 2013 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 a v zmysle ustanovenia 
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočtovým opatrením 
č. 102/2014 povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014, 
schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 
zo dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 6 218,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 6 218,00 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 6 218,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 6 218,00 EUR 
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) + 4 608,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií +  6 218,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 6 218,00 EUR 



Týmto rozpočtovým opatrením v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 473/2013 o štátnom 
rozpočte na rok 2014, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014, 
nariadením vlády SR č. 440/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych 
zamestnancov, nariadením vlády SR č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sa uvoľnili 
finančné prostriedky súvisiace so zvýšením platových taríf štátnych zamestnancov 
a s úpravou stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
Súčasne sa rozpočtovým opatrením zabezpečili prostriedky na poistné a príspevok do 
poisťovní pre našu organizáciu, a to v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania v sume + 4 608,00 EUR a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do 
poisťovní v sume + 1 610,00 EUR. 

 
 

4. V nadväznosti na našu žiadosť č. 500/2014 zo dňa 2. 6. 2014, Ministerstvo financií SR 
v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, so 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 588 zo dňa 10. 10. 2013 k návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 a v zmysle ustanovenia § 17 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočtovým opatrením č. 123/2014 povolilo 
prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014, schválených pre našu 
organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 zo 
dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 76 423,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 76 423,00 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 76 423,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 76 423,00 EUR 
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) + 56 630,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 76 423,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 76 423,00 EUR 
 
Týmto rozpočtovým opatrením sa uvoľnili finančné prostriedky pre našu organizáciu 
v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 
+ 56 630,00 EUR a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v sume 
+ 19 793,00 EUR na zabezpečenie priemernej mzdy zamestnancov organizácie dosiahnutej 
v rokoch 2012 a 2013 (na výplatu funkčných platov a obligatórnych náležitosti – príplatky za 
nočnú prácu, za výkon práce v sobotu, v nedeľu a vo sviatok).  
 

5. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 989/2014 zo dňa 7. 11. 2014, v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR rozpočtovým 
opatrením správcu rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR č. j. MF/024605/2014 – 221 
zo dňa 10. 11. 2014 upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014 schválené 
pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 zo 
dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 20 500,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 20 500,00 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 20 500,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 20 500,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 20 500,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 20 500,00 EUR 



Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných 
výdavkov z organizácie MF SR – úrad v celkovej sume + 20 500,00 EUR v kategórii 630 – 
Tovary a služby.  
 

6. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 989/2014 zo dňa 7. 11. 2014, v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR rozpočtovým 
opatrením správcu rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR č. j. MF/024605/2014 – 221 
zo dňa 21. 11. 2014 upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014 schválené 
pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 zo 
dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 25 100,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 25 100,00 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 25 100,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 25 100,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 25 100,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 25 100,00 EUR 
 
Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných 
výdavkov z organizácie MF SR – úrad v celkovej sume + 25 100,00 EUR v kategórii 630 – 
Tovary a služby.  
 
 

7. V nadväznosti na našu žiadosť č. 989/2014 zo dňa 7. 11. 2014, Ministerstvo financií SR 
v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, so 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 588 zo dňa 10. 10. 2013 k návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 a v zmysle ustanovenia § 17 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočtovým opatrením č. 279/2014 povolilo 
prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014, schválených pre našu 
organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 zo 
dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 518,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 518,00 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 518,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 518,00 EUR 
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) + 384,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 518,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 518,00 EUR 
 
Týmto rozpočtovým opatrením sa realizuje zvýšenie limitu výdavkov v roku 2014 v sume 
518,00 EUR, z toho v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania v sume + 384,00 EUR a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v sume 
+ 134,00 EUR na zabezpečenie dosiahnutia priemernej mzdy zamestnancov organizácie na 
úrovní roku 2013 so zohľadnením valorizácie 16,00 EUR. 
 

8. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 1230/2014 zo dňa 12. 12. 2014, v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR rozpočtovým 
opatrením správcu rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR č. j. MF/026996/2014 – 221 



zo dňa 15. 12. 2014 upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014 schválené 
pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 zo 
dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 20 000,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 20 000,00 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 20 000,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 20 000,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 20 000,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 20 000,00 EUR 
 
Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných 
výdavkov z organizácie MF SR – úrad v celkovej sume + 20 000,00 EUR, z toho v kategórii 
620 – Poistné v sume 8 000,00 EUR a v kategórii 630 – Tovary a služby v sume 
12 000,00 EUR. 
 

9. V nadväznosti na našu žiadosť č. 1031/2014 zo dňa 14. 11. 2014, rozpočtovým opatrením 
č. 351/2014 Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 473/20013 Z. z. 
o štátnom rozpočte na rok 2014, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 588 zo 
dňa 10. 10. 2013 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 a v zmysle 
ustanovenia § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, viazalo rozpočtové prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2014 schválených pre 
našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 zo dňa 
27. decembra 2013 podľa prílohy č. 1, v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume                   
- 856 953,53 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom - 856 953,53 EUR 
 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie - 856 953,53 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  - 856 953,53 EUR 
 
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) - 856 953,53 EUR 
kód zdroja 111 - 140 000,00 EUR 
kód zdroja 131D - 716 953,53 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit - 856 953,53 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík - 856 953,53 EUR 
 
Týmto rozpočtovým opatrením sa viazali finančné prostriedky našej organizácie v kategórii 
700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume - 856 953,53 EUR, z toho zdroj 111 IA č. 27358 – 
Rekonštrukcia budovy v sume – 140 000,00 EUR, na zdroji 131D IA č. 26044 – Rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v sume - 6 953,53 EUR a IA č. 29987 – Rekonštrukcia a modernizácia 
objektu VDZ VS – Financie v sume - 710 000,00 EUR. 
 

10. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 1269/2014 zo dňa 29. 12. 2014, v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR rozpočtovým 
opatrením správcu rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR zo dňa 30. 12. 2014 upravilo 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014 schválené pre našu organizáciu, ktoré 
nám boli oznámené listom č. MF/013112/2013 – 221 zo dňa 27. decembra 2013 podľa prílohy 
č. 1, v celkovej sume + 16 000,00 EUR nasledovne:  
 
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 16 000,00 EUR 
 



Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 16 000,00 EUR 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 16 000,00 EUR 
 
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit 
a vnútorný audit verejných financií + 16 000,00 EUR 
 
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 16 000,00 EUR 
 
Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných 
výdavkov z organizácie MF SR – úrad v celkovej sume + 16 000,00 EUR v kategórii 630 – 
Tovary a služby. 
 
 

 


