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Rozpočet DataCentra na rok 2015 
 
 

                                                                                                                                              EUR 

  

Ukazovateľ 

 
Schválený rozpočet 

2015 
 

 
Upravený rozpočet  

k 31.12. 2015 

 
Skutočnosť 
k 31.12. 2015 

 Príjmy celkom:   33 000 63 000 68 573,81 

 Výdavky celkom: 28 287 761 49 687 095,50 49 637 106,15 

 z toho:    

600 Bežné výdavky 28 183 791 36 499 146,05 36 449 263,24 

 v tom:     

610   - mzdy, platy a OOV  1 096 216 1 527 275,59 1 527 154,85 

620   - poistné 383 127 542 762,74 536 222,11 

630   - tovary a ďalšie služby 26 676 448 34 400 957,72 34 376 331,76 

640   - bežné transfery 28 000 28 150,00 9 554,52 

     

700 Kapitálové výdavky      103 970 13 187 949,45 13 187 842,91 

     

 Počet zamestnancov  97 103 103 

 
 
 

Rozpočtové opatrenia 

1. Listom č. MF/007969/2015-221 zo dňa 30.01.2015 (rozpočtové opatrenie č. 4/2015), MF SR uvoľnilo prostriedky 
z predchádzajúcich rokov (prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR), v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v  čiastke 36 945,58 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  13)                                             + 36 945,58  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 13)              + 14 962,62  eur 
z toho: 
Prostriedky na spolufinancovanie  (kód zdroja 13)                                     + 14 962,96  eur 

       z toho:   13S2    +   3 879,27 eur 
                     13S3    + 11 083,69 eur 
    
       Prostriedky Európskej únie                                                                          + 21 982,62  eur 
       z toho:   13S1                                                                                                + 21 982,62  eur 
 
        Program  074                                                                                               + 36 945,58  eur 
        z toho:  
        podprogram 074 04 0K                                                                                 + 36 945,58  eur 
     

2. Listom č. MF/007982/2015-221 zo dňa 20.02.2015 (rozpočtové opatrenie č. 7/2015), MF SR uvoľnilo prostriedky 
predchádzajúcich rokov prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v čiastke 3 301 816,80 eur:   

  
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  13)                                  + 3 301 816,80  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 131)      + 3 301 816,80  eur 
z toho: 
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111) 
Kód zdroja  131                                                                                       + 3 301 816,80  eur 

         
       Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)      + 3 301 816,80  eur 
       z toho: 
       kód zdroja  131E                                                                                     + 3 301 816,80  eur 
 
       Program  074                                                                                                                                         + 3 301 816,80  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                + 3 301 816,80  eur 
     
3. Listom č. MF/012814/2015-221 zo dňa 17.04.2015 (rozpočtové opatrenie č. 60/2015 – ISUF), MF SR povolilo prekročenie 

limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320011511 
– na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít“ v celkovej sume 74 382,35 eur nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)                                            +   74 382,35  eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 13)            +    30 124,86  eur 
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       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie                                                              + 30 124,86  eur 
       13S2        +   7 810,14 eur                                                                                              
       13S3        + 22 314,72 eur      
                                                                                                               
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13S1)                                                                                        + 44 257,49  eur
  
      
       Program 074                                                                                                + 74 382,35  eur 
       z toho: 
       podprogram 074 04 0K                                                                                + 74 382,35 eur 
 
4. Listom č. MF/011797/2014-221 zo dňa 15.04.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením plnenia úloh špecializovaného útvaru pre riešenie 
počítačových incidentov v Slovenskej republike (CSIRT.SK) v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 
650 000,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                       + 650 000,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)         + 650 000,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                       + 650 000,00  eur 

         Program  0AS                                                                                          + 650 000,00  eur 
        z toho:  
        podprogram 0AS 02                                                                                                                                + 650 000,00  eur 
5. Listom č. MF/015258/2015-221 zo dňa 08.06.2015 (rozpočtové opatrenie č. 114/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015 
a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi 
zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015 v objeme 30 616,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom:                                                                                                                     + 30 616,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                         + 30 616,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                          + 30 616,00  eur 

       Mzdy, platy, služobné príjmy  
       a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111)                                    + 22 687,00  eur 
 
       Program  074                                                                                                + 25 473,00  eur 
        z toho:  
        podprogram  074 01                                                                                    + 25 473,00 eur 
  
       Program 0AS                                                                                             + 5 143,00  eur 
       z toho : 
       podprogram 0AS 02                                                                                     + 5 143,00  eur 

  
6. Listom č. MF/016661/2015-221 zo dňa 29.06.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR presunulo finančné 

prostriedky z organizácie ARDAL na vytvorenie prostredia v ZVS Tajov v prípade zlyhania centra v Bratislave 
a aktualizáciu zálohového systému pre riadenia zálohovania všetkých lokalít v absolútnej čiastke 240 624,65 eur, z toho: 
kategória 600 - bežné výdavky 19 400,00 eur a kategória 700 – kapitálové výdavky 221 224,00 eur.  

 
Výdavky organizácie celkom                                                                                                                   + 240 624,65  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                       + 240 624,65  eur 
z toho: 
Rozpočtové prostriedky organizácie (kód zdroja 111)                               + 20 000,00 eur 
kód zdroja 131D                                                                                         + 12 624,65 eur 
kód zdroja 131E                                                                                          + 208 000,00 eur 
                                          

       Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie, 
                                         kód zdroja 111)                                                        + 600,00  eur 
       kód zdroja  131D                                                                                                                                         + 12 624,65  eur 
       kód zdroja  131E                                                                                                                                       + 208 000,00  eur 
   
       Program  074                                                                                                                                            + 240 624,65  eur 
       z toho: 
       podprogram 074 01                                                                                  + 240 624,65 eur 
 
7. Listom č. MF/012814/2015-221 zo dňa 02.07.2015 (rozpočtové opatrenie č. 168/2015 – ISUF), MF SR povolilo prekročenie 

limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420015601 
– na prvok  074 04 0L v celkovej sume 1 918 578,00 eur nasledovne: 

       
Prostriedky boli použité na financovanie: 
 kapitálových výdavkov v čiastke   1 918 578,00 eur 

       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)                                                                                        + 1 918 578,00  eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 13)        + 352 250,92  eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie                                                           + 352 250,92  eur 
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       13S2         + 276 456,77 eur                                                                                              
       13S3         + 75 794,15 eur 
                                                                                                               
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13S1)                                                                                      + 1 566 327,08  eur 
       Program 074                                                                                            + 1 918 578,00  eur 
       z toho: 
       podprogram   074 04 0L                                                                         + 1 918 578,00  eur 
 
8. Listom č. MF/019578/2015-221 zo dňa 14.09.2015 (rozpočtové opatrenie č. 227/2015), MF SR povolilo prekročenie 

záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015. Rozpočtovým opatrením boli zabezpečené prostriedky na 
prevádzku informačných systémov – upgrade Citrix farmy a aplikačnej zóny KTI v absolútnej čiastke 1 581 750,00 eur, 
z toho: v kategórii 600 – bežné výdavky 1 581 750,00 eur a v kategórii 700 – kapitálové výdavky 569 300,00 eur.  

 
Výdavky organizácie celkom                                                                 + 1 581 750,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                   + 1 581 750,00  eur 
z toho: 
Rozpočtové prostriedky organizácie (kód zdroja 111)                           + 1 581 750,00  eur 

 
       Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie,  
                                         kód zdroja 111)                                                     + 569 300,00  eur 
       z toho: 
       Kapitálové výdavky (700 kód zdroja 111)                                             + 569 300,00  eur 
 
       Program  074                                                                                          + 1 581 750,00  eur 
       z toho: 
       podprogram 074 06                                                                                + 1 581 750,00  eur 
 
9. Listom č. MF/019685/2015-221 zo dňa 25.09.2015 (rozpočtové opatrenie č. 250/2015), MF SR povolilo prekročenie 

záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015. Rozpočtovým opatrením boli zabezpečené prostriedky na 
prevádzku informačných systémov nadrezortného charakteru v objeme 516 000,00 eur, z toho: v kategórii 600 – bežné 
výdavky 402 400,00 eur a v kategórii 700 – kapitálové výdavky 113 600,00 eur.  

 
Výdavky organizácie celkom                                                                 +      516 000,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                   +      516 000,00  eur 
z toho: 
Rozpočtové prostriedky organizácie (kód zdroja 111)                           +      516 000,00  eur 

 
       Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie,  
                                          kód zdroja 111)                                                    +     113 600,00  eur 
       z toho: 
       Kapitálové výdavky (700 kód zdroja 111)                                             +     113 600,00  eur 
 
       Program  074                                                                                          +      516 000,00  eur 
       z toho: 
       podprogram 074 06                                                                                +      516 000,00  eur 
 
10. Listom č. MF/012814/2015-221 zo dňa 30.09.2015 (rozpočtové opatrenie č. 267/2015 – ISUF), MF SR povolilo prekročenie  

limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320011512 
– na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 94 910,20 eur 
nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)                                           +    94 910,20  eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 13)            +    38 438,63  eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie                                                              +    38 438,63  eur 
       13S2        +   9 965,57 eur                                                                                              
       13S3        + 28 473,06 eur      
                                                                                                               
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13S1)                                           +   56 471,57  eur
  
       Program 074                                                                                                +   94 910,20  eur 
       z toho: 
       podprogram   074 04 0K                                                                             +   94 910,20  eur 
 
11. Listom č. MF/021420/2015-221 zo dňa 08.10.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzkovania virtuálnej hlasovej siete vrátane 
prevádzky videokonferenčných miestností pre MF SR v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 168 000,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                       +   168 000,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)         +   168 000,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                       +   168 000,00  eur 

    
        Program  074                                                                                            +   168 000,00  eur 
        z toho: 
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        podprogram 074 06                                                                                  +   168 000,00  eur 
     
12. Listom č. MF/021139/2015-221 zo dňa 19.10.2015 (rozpočtové opatrenie č. 280/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu prekročením limitu výdavkov a zvýšením limitu počtu zamestnancov v súlade 
s Delimitačným protokolom medzi MF SR a DataCentrom s účinnosťou od 01.10.2015 v objeme 21 054,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom:                                                                    +    21 054,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie                                       +    21 054,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                        +    21 054,00  eur 

       Mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania                     +    10 884,00  eur 
       610, kód zdroja 111)          
       
       Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č.1                            +  1 osoba 
       k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 
       (od 01.10.2015 do 31.12.2015 + 3 osoby) 
       Bežné transfery (640)                                                                                                                             +         150,00  eur 
       Program  074                                                                                                                                         +     21 054,00  eur 
        z toho: 
        podprogram  074 01                                                                                 +     21 054,00  eur 
 
13. Listom č. MF/021753/2015-221 zo dňa 19.10.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzkovania virtuálnej hlasovej siete vrátane 
prevádzky videokonferenčných miestností pre MF SR v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 119 020,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                                                      +  119 020,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)          +  119 020,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                        +  119 020,00  eur 

  
        Program  074                                                                                             +  119 020,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                   +  119 020,00  eur 
     
14.  Listom č. MF/022697/2015-221 zo dňa 30.10.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením činností spojených s udržiavaním, obnovou 
a podporou IKT v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 192 000,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                       +   192 000,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)         +   192 000,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                       +   192 000,00  eur 

  
        Program  074                                                                                            +   192 000,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                   +  192 000,00  eur 
 
15. Listom č. MF/021408/2015-221 zo dňa 05.11.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov na zabezpečenie prevádzky komunikačnej infraštruktúry VUC ZA v kategórii 630 
– tovary a služby v celkovej sume 83 520,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                        +    83 520,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)          +    83 520,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                        +    83 520,00  eur 

  
        Program  074                                                                                             +    83 520,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                   +    83 520,00  eur 
 
16. Listom č. MF/021391/2015-221 zo dňa 19.11.2015 (rozpočtové opatrenie č. 300/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na zabezpečenie prevádzky informačných systémov – komunikačná infraštruktúra pre RIS.SAM 
a správa koncových bodov pre projekt RÚZ – podpora prevádzky v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 
1 572 000,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                       +1 572 000,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)         +1 572 000,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                       +1 572 000,00  eur 

  
        Program  074                                                                                            +1 572 000,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                                               +1 572 000,00  eur 
 
17. Listom č. MF/021397/2015-221 zo dňa 19.11.2015 (rozpočtové opatrenie č. 301/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu v celkovej sume 1 476 120,00 eur, z toho v kategórii 700 - kapitálové výdavky v sume 
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118 800,00 eur na modernizáciu a upgrade PKI infraštruktúry v DataCentre a na zabezpečenie prevádzky dátovej sály 
v lokalite Kopčianska a na financovanie prevádzkových nákladov: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                       +1 476 120,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)         +1 476 120,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                       +1 476 120,00  eur 
 
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie,  
                                   kód zdroja 111)                                                                                                   +   118 800,00  eur 

  
        Program  074                                                                                            + 1 476 120,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 01                                                                                  +   836 880,00  eur 
        podprogram 074 06                                                                                                                               +   639 240,00  eur 
 
18. Listom č. MF/016072/2015-221 zo dňa 19.11.2015 (rozpočtové opatrenie č. 156/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na mzdy a poistné v celkovej sume 270 440,00 eur, pre zamestnancov ktorí zabezpečujú: 

       - prevádzku novej dátovej sály, 
       - vydávanie odpisov z registra účtovných závierok, 
       - prevádzku a podporu aplikácie RIS.SAM, 
       - prepojenie VÚC a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti do systému Štátnej pokladnice. 
   
      Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                       +   270 440,00  eur 

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                                                       +   270 440,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                       +   270 440,00  eur 
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                       +   200 400,00  eur 
(610, kód zdroja 111) 

  
        Program  074                                                                                            +   270 440,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 01                                                                                 +    270 440,00  eur 
 
19. Listom č. MF/023479/2015-221 zo dňa 13.11.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov na zabezpečenie IS Rozšírené Riadenie Prístupov (RRP) a IS Centrálnej Správy 
Referenčných Údajov VS (CSRU) v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume  59 510,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                        +    59 510,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)          +    59 510,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                        +    59 510,00  eur 

  
        Program  074                                                                                             +    59 510,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                                                +    59 510,00  eur 
 
20. Listom č. MF/023688/2015-221 zo dňa 02.12.2015 (rozpočtové opatrenie č. 358/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na zabezpečenie zálohovania a posilnenia IT infraštruktúry v kategórii 700 - kapitálové výdavky 
v celkovej sume 1 234 400,00 eur: 
  
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)         +1 234 400,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                       +1 234 400,00  eur 
 
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie,  
                                    kód zdroja 111)                                                     + 1 234 400,00  eur 

  
        Program  074                                                                                                                                        + 1 234 400,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                                               + 1 234 400,00  eur 
 
21. Listom č. MF/025859/2015/221 zo dňa 18.12.2015 (rozpočtové opatrenie č. 381/2015 – ISUF), MF SR povolilo prekročenie  

limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu 
č. 22220320011 – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít“ v celkovej sume 56 902,48 eur 
nasledovne: 

       
       Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)                                           +    56 902,48  eur 
         
       Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 13)            +    23 045,51  eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie                                                                                                            +    23 045,51  eur 
       13S2         +   5 974,75 eur                                                                                              
       13S3         + 17 070,76 eur      
                                                                                                               



 

6 
Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2015 vyplývajúcich  

z „Kontraktu uzatvorenom medzi MF SR a DataCentrom na rok 2015“  - Príloha č.1 

 

       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13S1)                                                                                        +   33 856,97  eur
  
      Program 074                                                                                                 +   56 902,48  eur 
       z toho: 
       podprogram 074 04 0K                                                                                                                             +   56 902,48  eur 
 
22. Listom č. MF/024875/2015-221 zo dňa 08.12.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov spojených so zabezpečením služieb k EIS pre rezorty MŠVVaŠ SR, MŽP SR, 
MDVaRR SR, MH SR, MZVaEZ SR a MPaRV SR, v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 286 552,26 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                        +  286 552,26  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)          +  286 552,26  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                        +  286 552,26  eur 

  
        Program  074                                                                                             +  286 552,26  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                                                 + 286 552,26  eur 
 
23. Listom č. MF/025377/2015-222 zo dňa 14.12.2015 (VOJ-DC RO č. 1/2015 - ŽoP 21110120054107), MF SR povolilo 

prekročenie limitu výdavkov z titulu presunu časti úhrady zálohovej platby č. 21110120054107 z MF SR na partnera DC 
v celkovej sume 5 602 000,00 eur: 
Prostriedky boli použité na financovanie: 

 bežných výdavkov            v čiastke       99 140,00 eur 
 kapitálových výdavkov     v čiastke  5 502 860,00 eur 

 
      Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11)                                        +   5 602 000,00  eur 
         
      Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  
      (kód zdroja 11S2+11S3)                                                                         +   1 383 133,80  eur 
       z toho: 
       Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 11S2)                             +     744 505,80  eur 
       Prostriedky na spolufinancovanie-pro-rata  (kód zdroja 11S3)              +     638 628,00  eur 
                                                                                                               
       Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)                                                                                      +  4 218 866,20  eur
  
       Program 0A9                                                                                           +  5 602 000,00  eur 
       z toho: 
       podprogram 0A9 01 01                                                                           +  5 602 000,00  eur 
 
24. Listom č. MF/025205/2015-221 zo dňa 18.12.2015 (rozpočtové opatrenie č. 441/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzkovania RIS, RIS.KAA, RIS.SAM, RÚZ, 
rozpočet.sk, RIS.DEV, dotácie.mfsr.sk z dôvodu nasadenia nového diskového poľa a SAN štruktúry, v kategórii 630 – 
tovary a služby v celkovej sume 179 800,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                        +  179 800,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)          +  179 800,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                        +  179 800,00  eur 

  
        Program  074                                                                                             +  179 800,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                   +  179 800,00  eur 
25. Listom č. MF/024511/2015-221 zo dňa 14.12.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR zvýšilo záväzný 

ukazovateľ príjmov o 30 000,00 eur. 
 
Príjmy organizácie                                                                                        +  30 000,00  eur 
Záväzný ukazovateľ                                                                                      +  30 000,00  eur 
 

26. Listom č. MF/025206/2015-221 zo dňa 21.12.2015 (rozpočtové opatrenie č. 442/2015), MF SR upravilo záväzné 
ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich s realizáciou rozšírenia funkcionality CMDV o modul vizualizácie 
týchto dát a ich vzťahov, presunom finančných prostriedkov z kategórie 630 – tovary a služby do kategórie 700 – 
kapitálové výdavky v celkovom objeme 103 400,00 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                                       0,00  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)                          0,00  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                                       0,00  eur 
 
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie                                   + 103 400,00  eur                           
kód zdroja 111)                                                                                            + 103 400,00  eur 
 

       Program  074                                                                                                            0,00  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                  0,00  eur 
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27.  Listom č. MF/025722/2015-221 zo dňa 17.12.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR upravilo záväzný limit 
počtu zamestnancov na rok 2015  
 
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 508/2014                                                                                                              
+  5 osôb 

 
28. Listom č. MF/025932/2015-221 zo dňa 21.12.2015 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na financovanie prevádzkových aktivít súvisiacich s podpornou infraštruktúrou pre informačné 
systémy riadenia verejných financií v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 1 135 898,86 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                     +  1 135 898,86  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)       +  1 135 898,86  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                     +  1 135 898,86  eur 

  
        Program  074                                                                                          +  1 135 898,86  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                                              + 1 135 898,86  eur 
 
29. Listom č. MF/026206/2015-221 zo dňa 29.12.2015 (rozpočtové opatrenie č. 487/2015), MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele rozpočtu na financovanie prevádzkových aktivít súvisiacich s podpornou infraštruktúrou pre informačné 
systémy riadenia verejných financií v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume  496 493,32 eur: 
 
Výdavky organizácie celkom  (kód zdroja  111)                                     +     496 493,32  eur 
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  (kód zdroja 111)       +     496 493,32  eur 
z toho: 
Prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111)                                     +     496 493,32  eur 

  
        Program  074                                                                                          +     496 493,32  eur 
        z toho: 
        podprogram 074 06                                                                                                                              +    496 493,32  eur 


