
Dodatok č. 2 

k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy  

na roky 2023 až 2025  

k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ 
 

 

Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/59582344 

Číslo: k č. MF/005055/2022-411 

 

V nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v Prílohe č. 1 

Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 dopĺňajú nové 

kódy zdrojov nasledovne:  

 

Príloha č. 1 „Kódy zdrojov“ 

1) v štátnom rozpočte 

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

1BI1 Dodatočný príspevok  

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

z predchádzajúcich rokov  

3BI1 Dodatočný príspevok  

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

1BI2 Dodatočný príspevok  

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

– prostriedky z predchádzajúcich rokov  

3BI2 Dodatočný príspevok  

 

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

verejnej správy 

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

1BI1 Dodatočný príspevok  

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

z predchádzajúcich rokov  

3BI1 Dodatočný príspevok  

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

1BI2 Dodatočný príspevok  

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

– prostriedky z predchádzajúcich rokov  

3BI2 Dodatočný príspevok  

 



Kódy zdrojov 1BI1 a 1BI2 sú platné aj pri úprave a realizácii rozpočtu verejnej správy na roky 

2022 až 2024.  

 

 

Odôvodnenie: 

Možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému finančnému príspevku 

vyplynula z potreby reagovať na krízové situácie z dôvodu zvýšenej záťaže na verejné 

prostriedky v súvislosti s prijatými opatreniami pandémie COVID-19 a výdavkami súvisiacimi 

s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Uvedené prostriedky je možné využiť na programovej 

a projektovej úrovni a ich použitie je podmienené rozhodnutím riadiaceho orgánu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


