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Rozpočet DataCentra – rok 2019 
 

 
                                                                                                                                                                EUR 

 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet 

2019 
Upravený rozpočet 

k 31. 12. 2019 
Čerpanie  rozpočtu 

k 31. 12. 2019 

 Príjmy celkom: 35 000 34 000 35 161,44 

 Výdavky celkom: 29 873 945 41 099 147,72 41 089 621,74 

 z toho:    

600 Bežné výdavky 29 769 975,00 34 037 735,86 34 028 303,04 

 v tom:    

610 - mzdy, platy    a OOV 1 794 988,00 2 053 396,01 2 053 393,24 

620 - poistné 627 349,00 732 754,85 731 917,24 

630 - tovary a služby 27 323 638,00 31 237 485,00 31 229 206,91 

640 - bežné transfery 24 000,00 14 100,00 13 785,65 

     

700 Kapitálové výdavky 103 970,00 7 061 411,86 7 061 318,70 

     

 Počet zamestnancov 89 98 93 

 
 
Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2019 bol v priebehu roka upravený vo výške schválených rozpočtových opatrení 
so súhlasom MF SR. 
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Rozpočtové opatrenia v roku 2019 
 
1. Listom č. MF/010065/2019-221 zo dňa 01. 03. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 31/2019 - ISUF) MF SR povolilo 

prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu  
č. 301011C325500401 - na projekt 074030H "Riadenie, kontrola a audit EŠIF - prioritná os 1 Operačného programu 
Technická pomoc 2014 - 2020" v celkovej sume 245 464,37 eur:  

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)                                                                                + 245 464,37 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 od. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.   
a prostriedkov Európskej únie                                                                     

  + 44 036,30 eur 

 z toho:       

  Prostriedky na spolufinancovanie     + 44 036,30 eur 

  3AA2            + 35 567,75 eur 

  3AA3        + 8 468,55 eur 

         

  Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 3AA1)   + 201 428,07 eur 

         

  Program 074   + 245 464,37 eur 

  z toho:        

  Projekt 074030H      + 245 464,37 eur 

         

2. Listom č. MF/009514/2019-221 zo dňa 04. 03. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 27/2019) MF SR povolilo prekročenie limitu 
výdavkov na rok 2019 v hlavnej kategórii 700 kapitálové výdavky na rekonštrukciu kancelárskych priestorov z dôvodu 
vytvorenia optimálnych podmienok pre zamestnancov DataCentra v sume 12 100,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)      + 0,00 eur  

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov  podľa § 17 od. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie  

   + 0,00 eur  

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 0,00 eur  

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 12 100,00 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     + 12 100,00 eur 

         

  Program 074      + 0,00 eur  

  z toho:       

  Podprogram 07401      + 0,00 eur  

         

3. Listom č. MF/011304/2019-221 zo dňa 03. 04. 2019 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie 
limitu bežných výdavkov na rok 2019 na krytie nákladov súvisiacich s prevádzkou ISUF pre PPA v sume 20 004,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom  (A+B+C)     + 20 004,00 eur  

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 od. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.   
a prostriedkov Európskej únie 

  + 20 004,00 eur  

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 20 004,00 eur  
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  Program 0EK      + 20 004,00 eur  

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D       + 20 004,00 eur  

         

4. Listom č. MF/012369/2019-221 zo dňa 03. 05. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 75/2019) MF SR povolilo prekročenie limitu 
výdavkov na rok 2019 z titulu zvýšenia platov zamestnancov v nadväznosti na § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom 
rozpočte na rok 2019 a nariadenia vlády SR a na zabezpečenie novely zákona č. 553/2003 Z. z. od 01. 01. 2019, 
ktorými sa upravujú platové tarify a stupnice platových taríf v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho 
stupňa na rok 2019 v sume 278 639,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)   + 278 639,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 od. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.   
a prostriedkov Európskej únie 

 + 278 639,00 eur 

 z toho:       

        Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 278 639,00 eur 

        Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 
111+11H) 

  + 206 476,00 eur 

         

         Program 074        + 278 639,00 eur 

         z toho:       

         Podprogram 07401      + 278 639,00 eur 

         

5. Listom č. MF/012521/2019-221 zo dňa 15. 05. 2019 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo  
prekročenie limitu kapitálových výdavkov na rok 2019 na poskytnutie podpory pre ARDAL z dôvodu zabezpečenia 
informačnej technológie (podpora a prevádzka kritických sieťových prvkov LAN/WAN v sume 203 086,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)   + 203 086,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 od. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie                                                                                

  + 203 086,00 eur 

 z toho:       

        Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 203 086,00 eur 

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 203 086,00 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     + 203 086,00 eur 

         

  Program 0EK      + 203 086,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 203 086,00 eur 

         

6. Listom č. MF/011097/2019-221 zo dňa 27. 05. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 95/2019) MF SR povolilo prekročenie limitu 
výdavkov na rok 2019 v hlavnej kategórii 600 bežné výdavky +308 040,00  eur a v hlavnej kategórii 700 kapitálové 
výdavky +2 634 926,83 eur na zabezpečenie prevádzky a rozšírenie funkčnosti Nadrezortného ekonomického systému 
(NES) a Centrálneho konsolidačného systému (CKS): 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)      + 2 942 966,83 eur 
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 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.a 
prostriedkov Európskej únie 

   + 2 942 966,83 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)     + 2 942 966,83 eur 

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)    + 2 634 926,83 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)      + 2 634 926,83 eur 

         

  Program 0EK       + 2 942 966,83 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D       + 2 942 966,83 eur 

         

7. Listom č. MF/012986/2019-221 zo dňa 04. 06. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 108/2019) MF SR povolilo prekročenie 
limitu kapitálových výdavkov na rok 2019 na vybudovanie klimatizovaných priestorov pre odbor prevádzky IS 
v DataCentre v sume 82 420,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 82 420,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 82 420,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 82 420,00 eur 

      

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 82 420,00 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     + 82 420,00 eur 

         

  Program 074     + 82 420,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 07401     + 82 420,00 eur 

         

8.  Listom č. MF/011085/2019-221 zo dňa 07. 06. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 103/2019) MF SR povolilo prekročenie 
limitu výdavkov na rok 2019 v hlavnej kategórií 600 bežné výdavky +534 600,00 eur a v hlavnej kategórií 700 kapitálové 
výdavky +1 024 131,09 eur. Prostriedky budú použité na vyfinancovanie úlohy "Programové vybavenie pre vytváranie 
a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory": 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)      + 1 558 731,09 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

   + 1 558 731,09 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 534 600,00 eur 

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 131l)    + 1 024 131,09 eur 

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 1 024 131,09 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     0,00 eur 

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 131l)     + 1 024 131,09 eur 
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  Program 0EK       + 1 558 731,09 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D       + 1 558 731,09 eur 

         

9.  Listom č. MF/013792/2019-221 zo dňa 12. 06. 2019 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo  
prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2019 na krytie nákladov spojených s poskytnutím podpory pre 
zabezpečenie výkonov a technického vybavenia IS ARDAL v sume 130 250,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)      + 130 250,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

   + 130 250,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)     + 130 250,00 eur 

         

  Program 0EK       + 130 250,00 eur 

  v tom:       

  podprogram 0EK 0D       + 130 250,00 eur 

         

10. Listom č. MF/010065/2019-221 zo dňa 02. 07. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 139/2019 - ISUF) MF SR povolilo 
prekročenie limitu výdavkov na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou 
o platbu č. 301011C325500501 - na projekt 074030H "Riadenie, kontrola a audit EŠIF - prioritná os 1 Operačného 
programu Technická pomoc 2014 - 2020" v celkovej sume 316 169,10 eur:  

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)      + 316 169,10 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 56 720,74 eur 

 z toho:       

  Prostriedky na spolufinancovanie     + 56 720,74 eur 

  1AA2           + 45 812,90 eur 

  1AA3        + 10 907,84 eur 

         

  Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 1AA1)   + 259 448,36 eur 

         

  Program 074    + 316 169,10 eur 

  z toho:        

  Projekt 074030H       + 316 169,10 eur 

      

11. Listom č. MF/013874/2019-221 zo dňa 23. 07. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 149/2019) MF SR povolilo prekročenie 
limitu kapitálových výdavkov na zabezpečenie plnenia úloh z kontraktu a realizácie nových projektov 
v sume 1 193 810,40 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 1 193 810,40 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 1 193 810,40 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 1 193 810,40 eur 
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  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 1 193 810,40 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     + 1 193 810,40 eur 

         

  Program 0EK      + 1 193 810,40 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 1 193 810,40 eur 

         

12. Listom č. MF/013214/2019-221 zo dňa 31. 07. 2019 (zmena záväzného ukazovateľa na rok 2019 č. 152 ) bol upravený 
limit počtu zamestnancov organizácie na rok 2019 na zabezpečenie prevádzky novej dátovej sály v počte + 9 osôb. 

         

13. Listom č. MF/013874/2019-221 zo dňa 02. 09. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 166/2019) MF SR povolilo prekročenie 
limitu kapitálových výdavkov z titulu nasadenia nových modulov pre Rozpočtový informačný systém 
v sume 452 626,27 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 452 626,27 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 452 626,27 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 452 626,27 eur 

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 452 626,27 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     + 452 626,27 eur 

         

  Program 0EK      + 452 626,27 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 452 626,27 eur 

         

14. Listom č. MF/017617/2019-221 zo dňa 28. 10. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 189/2019) MF SR viazalo limit výdavkov 
DataCentra z dôvodu nepriaznivíého vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2019 v sume - 200 000,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)      - 200 000,00 eur  

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 od. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.   
a  prostriedkov Európskej únie 

   - 200 000,00 eur  

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)     - 200 000,00 eur  

         

  Program 0EK       - 200 000,00 eur  

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D        - 200 000,00 eur  

         

15. Listom č. MF/018187/2019-221 zo dňa 30. 10. 2019 (rozpočtové opatrenie  správcu kapitoly) MF SR povolilo 
prekročenie limitu výdavkov na rok 2019 v hlavnej kategórií 600 bežné výdavky +30 000,00 eur a v hlavnej kategórií 700 
kapitálové výdavky +151 536,77 eur na zabezpečenie zvýšenia kapacity dátového  úložiska a zabezpečenie obnovy HW 
infraštruktúry poskytujúcej služby na úrovni diskových polí a zálohovania v celkovej sume 181 536,77 eur: 
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 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 181 536,77 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 181 536,77 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 181 536,77 eur 

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 151 536,77 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     + 151 536,77 eur 

         

  Program 0EK      + 181 536,77 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 181 536,77 eur 

         

16. Listom č. MF/018096/2019-221 zo dňa 12. 11. 2019 (rozpočtové opatrenie  č. 207/2019) MF SR povolilo prekročenie 
limitu kapitálových výdakov na zabezpečenie zvýšenia kapacity dátového úložiska a zabezpečenie obnovy HW 
infraštruktúry poskytujúcej služby na úrovni diskových polí a zálohovania v celkovej sume 204 463,23  eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 204 463,23 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 204 463,23 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 204 463,23 eur 

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)   + 204 463,23 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)     + 204 463,23 eur 

         

  Program 0EK      + 204 463,23 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 204 463,23 eur 

         

17. Listom č. MF/018219/2019-221 zo dňa 12. 11. 2019 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie 
limitu bežných výdavkov na zabezpečenie bežnej prevádzky DataCentra v sume 400 000,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 400 000,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 400 000,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 400 000,00 eur 

         

  Program 074      + 400 000,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 07401      + 400 000,00 eur 

         



Príloha č. 1 

___________________________________________________________________________________ 
Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2019 vyplývajúcich  

z „Kontraktu uzatvorenom medzi MF SR a DataCentrom na rok 2019“ – príloha č. 1 

8 

 

18. Listom č. MF/018555/2019-221 zo dňa 08. 11. 2019 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie 
limitu bežných výdavkov na zabezpečenie vytvorenia privátnej komunikačnej infraštruktúry pre Úrad pre reguláciu 
hazardných hier v sume 60 000,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 60 000,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 60 000,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 60 000,00 eur 

         

  Program 0EK      + 60 000,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 60 000,00 eur 

         

19. Listom č. MF/018939/2019-221 zo dňa 19. 11. 2019 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie 
limitu  bežných výdavkov na pokrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou Ekonomického informačného systému pre 
zapojené rezorty na základe Dohôd o výkone správy a údržby EIS medzi jednotlivými rezortami a MF SR 
v sume 393 810,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 393 810,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

  + 393 810,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 393 810,00 eur 

         

  Program 0EK      + 393 810,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 393 810,00 eur 

         

20. Listom č. MF/010961/2019-221 zo dňa 29. 11. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 219/2019) MF SR povolilo prekročenie 
limitu výdavkov na rok 2019 v hlavnej kategórii 600 bežné výdavky +255 000,00 eur a v hlavnej kategórii 700 kapitálové 
výdavky +998 341,27 eur na zabezpečenie rozšírenia infraštruktúry Informačného systému štátnej pokladnice: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)      + 1 253 341,27 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

   + 1 253 341,27 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)     + 1 253 341,27 eur 

         

  Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)    + 998 341,27 eur 

  z toho:       

  Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)      + 998 341,27 eur 

         

  Program 0EK       + 1 253 341,27 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D       + 1 253 341,27 eur 
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21. Listom č. MF/019546/2019-221 zo dňa 10. 12. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 234) MF SR povolilo prekročenie limitu  
bežných výdavkov na zabezpečenie kompletnej dátovej komunikácie medzi organizáciami rezortu prostredníctvom 
zmlúv s telekomunikačnými operátormi v sume 1 000 000,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 1 000 000,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

   + 1 000 000,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 1 000 000,00 eur 

         

  Program 0EK       + 1 000 000,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 1 000 000,00 eur 

         

22. Listom č. MF/019965/2019-221 zo dňa 12. 12. 2019 (rozpočtové opatrenie  správcu kapitoly) MF SR povolilo presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov na rok 2019: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     0,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

 0,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    0,00 eur 

         

  Bežné transféry (640, zdroj 111)      - 9 900,00 eur 

         

  Program  07401      0,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 07401      0,00 eur 

         

23.  Listom č. MF/011026/2019-221 zo dňa 13. 12. 2019 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR znížilo záväzný 
ukazovateľ príjmov DataCentra o sumu  - 1 000,00 eur: 

         

 Príjmy organizácie       - 1 000,00 eur 

         

 Záväzný ukazovateľ       - 1 000,00 eur 

         

24. Listom č. MF/018143/2019-221 zo dňa 16. 12. 2019 (rozpočtové opatrenie č. 263), MF SR povolilo prekročenie limitu  
bežných výdavkov na zabezpečenie kompletnej dátovej komunikácie medzi organizáciami rezortu prostredníctvom 
zmlúv s telekomunikačnými operátormi v sume 1 000 000,00 eur: 

         

 Výdavky organizácie celkom (A+B+C)     + 1 000 000,00 eur 

         

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
a prostriedkov Európskej únie 

   + 1 000 000,00 eur 

 z toho:       

  Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)    + 1 000 000,00 eur 
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  Program 0EK       + 1 000 000,00 eur 

  z toho:       

  Podprogram 0EK0D      + 1 000 000,00 eur 

         

25. Listom č. MF/017248/2019-221 zo dňa 30. 12. 2019  MF SR viazalo rozpčotové prostriedky v zmysle § 8 zákona 
č. 523/2004 Z. z. a upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na projekte 074030H "Riadenie, kontrola a audit EŠIF - 
prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020" v celkovej sume - 492 115,61 eur nasledovne: 

         

 Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11 + 13)     - 492 115,61 eur 

 Výdavky spolu bez prostriedkov podľa  § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.    

 a prostriedkov Európskej únie      - 88 285,54 eur 

 z toho:       

 1AA2                         - 45 812,90 eur 

 1AA3                             -10 907,84 eur 

 3AA2                          - 25 494,62 eur 

 3AA3                           - 6 070,18 eur 

         

 Prostriedky Európskej únie      - 403 830,07 eur 

 z toho:       

 1AA1                - 259 448,36 eur 

 3AA1                       - 144 381,71 eur 

         

 Program  074      - 492 115,61 eur 

 z toho:       

 Projekt 074030H                 - 492 115,61 eur 

 

 

 


