VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014
č. MF/025384/2014-321,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný
limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej
pokladnice v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa
ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie
č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) 25 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 9 400 eur prepočítané
podľa referenčného kurzu pre klienta, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,“.
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).
2. V § 2 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa bodom 13, ktorý znie:
„13. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany,“.
3. V § 2 ods. 1 písm. i) druhý bod znie:
„2. Vojenský technický a skúšobný ústav ZÁHORIE,“.
4. V § 2 ods. 1 písm. i) sa vypúšťa bod 15.
Doterajšie body 16 až 22 sa označujú ako body 15 až 21.
5. V § 2 ods. 1 písm. i) sa za bod 19 vkladajú nové body 20 a 21, ktoré znejú:
„20. rozpočtová organizácia vyššieho územného celku,
21. príspevková organizácia vyššieho územného celku,“.
Doterajšie body 20 a 21 sa označujú ako body 22 a 23.
6. V § 2 ods. 1 písm. j) bod 19 znie:
„19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva,“.
7. V § 2 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa bod 20 .
Doterajšie body 21 a 22 sa označujú ako body 20 a 21.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

v z. Radko Kuruc v.r.
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