DODATOK č. 1
KU KONTRAKTU NA ROK 2019
uzatvorenému medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica

Článok I.
Účastníci Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2019
1.1

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
IČO:

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Ing. Ladislavom Kamenickým FLMI – ministrom financií SR
Štátna pokladnica, IBAN SK59 8180 0000 0070 0000 1400
00151742

(ďalej len „MF SR“)
a
1.2

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
IČO:

Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
Ing. Dagmar Tešliarovou – riaditeľkou organizácie
Štátna pokladnica, IBAN SK44 8180 0000 0070 0009 2656
Štátna pokladnica, IBAN SK19 8180 0000 0070 0009 2621
35528290

(ďalej len „VDZ VS – Financie“)
Článok II.
Predmet Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2019
2.1

Predmetom Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2019 je jeho zmena a doplnenie. V súlade s čl. VIII. Kontraktu
na rok 2019, sa tento mení a dopĺňa takto:
Článok IV. Spôsob financovania ods. 4.1 písm. a) znie nasledovne:

Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 3.2 sú stanovené rozpočtové prostriedky
vo výške 3 294 461,05 EUR, z toho 2 132 179,05 EUR na kapitálové výdavky a 1 162 282,00 EUR na bežné
výdavky. Podrobnejšia špecifikácia výdavkov je uvedená v prílohe č. 1 k Dodatku č. 1 ku Kontraktu.
V Bratislave, dňa

Ing. Ladislav Kamenický FLMI
minister financií SR

V Tatranskej Lomnici, dňa 10. júla 2019

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2019
Upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2019 na základe prijatých rozpočtových
opatrení:
v eurách

I.

PRÍJMY ORGANIZÁCIE
A. Záväzný ukazovateľ
B. Prostriedky Európskej únie

II.

VÝDAVKY ORGANIZÁCIE CELKOM (A+B)

3 294 461,05

A.

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:

3 294 461,05

A.1.
A.2.
A.3.

3 294 461,05
459 670,00

A.4.
A.5.

220 000,00
220 000,00
-

Prostriedky štátneho rozpočtu
Prostriedky na spolufinancovanie
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (kód zdroja 111 + 11H)
z toho:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
štátnych zamestnancov
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie celkom
z toho:
Počet štátnych zamestnancov v štátnej službe
Bežné transfery
Kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)
z toho:
Kód zdroja 111
Kód zdroja 131I
Kód zdroja 131H

B.

Prostriedky z rozpočtu EÚ

C.

Účelové prostriedky

D.

Rozpočet organizácie podľa programov
program 074: Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií
z toho:
074 01:
Tvorba a implementácia politík
program 0EK: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
z toho:
0EK0D02: Špecializované systémy
0EK0D03: Podporná infraštruktúra

E.

Systemizácia colníkov v štátnej službe

28
6 000,00
2 132 179,05
369 134,39
1 464 138,66
298 906,00

3 294 461,05
3 267 077,05
3 267 077,05
27 384,00
6 480,00
20 904,00
-
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Schválené rozpočtové opatrenia, prijaté VDZ VS – Financie v priebehu 1. polroka 2019, znamenali úpravu
týchto položiek:
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA
1. V nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 268/2018 vykonané v rozpočte našej organizácii listom
č. MF/017146/2018-221 zo dňa 28. decembra 2018 a na základe našej žiadosti č. VDZF/38/2019
zo dňa 15. januára 2019, Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 370/2018 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2019, splnomocnením podľa časti E. uznesenia vlády SR č. 453/2018
zo dňa 10. októbra 2018 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 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. 5/2019
zo dňa 6. februára 2019 povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019,
schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/009103/2018-221
zo dňa 19. decembra 2018 podľa prílohy č. 1, v sume + 1 763 044,66 EUR nasledovne:
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 131)

+ 1 763 044,66 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131I)
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131H)

+ 1 763 044,66 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)
kód zdroja 131I
kód zdroja 131H

+ 1 763 044,66 EUR
+ 1 464 138,66 EUR
+ 298 906,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií

+ 1 763 044,66 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík

+ 1 763 044,66 EUR

+ 1 464 138,66 EUR
+ 298 906,00 EUR

Rozpočtovým opatrením sa uvoľnili finančné prostriedky našej organizácie v kategórii 700 – Kapitálové
výdavky v celkovej sume + 1 763 044,66 EUR, zdroj 131 na IA č. 33234 „Rekonštrukcia, prístavba
a nadstavba budovy“ v sume + 1 489 018,66 EUR, na IA č. 34776 „Rekonštrukcia fasády a výmena okien“
suma + 260 000,00 EUR, na IA č. 35442 „Rekonštrukcia ústredného kúrenia“ suma + 5 000,00 EUR,
na IA č. 34774 „Nákup pozemkov“ v sume + 8 876,00 EUR a na IA č. 34775 „Rekonštrukcia silnoprúdových
a slaboprúdových rozvodov v sume + 150,00 EUR.
2. Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte
na rok 2019, splnomocnením podľa časti E. uznesenia vlády SR č. 453/2018 zo dňa 10. októbra 2018
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 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. 18/2019 zo dňa 12. februára 2019 na základe našej
žiadosti č. VDZF/32/2019-001 zo dňa 28. januára 2019, povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov
štátneho rozpočtu na rok 2019, schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom
č. MF/009103/2018-221 zo dňa 19. decembra 2018 podľa prílohy č. 1, v sume + 29 134,39 EUR
nasledovne:
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)

+ 29 134,39 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:

+ 29 134,39 EUR
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Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)

+ 29 134,39 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)
kód zdroja 111

+ 29 134,39 EUR
+ 29 134,39 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií

+ 29 134,39 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík

+ 29 134,39 EUR

Rozpočtovým opatrením boli zabezpečené finančné prostriedky na dofinancovanie investičnej akcie
č. 34775 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov“ v kategórii 700 – Kapitálové výdavky.
3. Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte
na rok 2019, splnomocnením podľa časti E. uznesenia vlády SR č. 453/2018 zo dňa 10. októbra 2018
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 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. 75/2019 zo dňa 3. mája 2019 povolilo prekročenie
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019, schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli
oznámené listom č. MF/009103/2018-221 zo dňa 19. decembra 2018 podľa prílohy č. 1, v celkovej
sume + 63 995,00 EUR nasledovne:
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111 + 11H)

+ 63 995,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111 + 11H)

+ 63 995,00 EUR

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

+ 47 421,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií

+ 63 995,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík

+ 63 995,00 EUR

+ 63 995,00 EUR

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR zabezpečili finančné prostriedky na zvýšenie platov
zamestnancov o 10 % od 1. januára 2019 vyplývajúce z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
a finančné prostriedky na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019. Ministerstvo financií SR uvoľnilo finančné prostriedky
v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume + 47 421,00 EUR.
Súčasne sa rozpočtovým opatrením zabezpečili finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní
pre našu organizáciu, a to v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v sume + 16 574,00 EUR.
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA SPRÁVCU KAPITOLY
1. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. VDZF/38/2019-002 zo dňa 27. februára 2019 správca
rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR 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,
rozpočtovým opatrením č. MF/010099/2019-221 zo dňa 4. marca 2019 povolil presun finančných
prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov organizácie, v celkovej sume 3 000,00 EUR nasledovne:
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111 + 11H)
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0,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111 + 11H)
Bežné transfery (640, kód zdroja 111)

0,00 EUR
0,00 EUR
+ 3 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií

0,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík

0,00 EUR

Týmto rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci kategórie Bežné výdavky,
a to z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 640 – Bežné transfery.
2. V nadväznosti na našu žiadosť č. VDZF/75/2019 zo dňa 4. apríla 2019, 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, správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR rozpočtových opatrením
č. MF/011565/2019-221 zo dňa 11. apríla 2019 upravil záväzné ukazovatele na rok 2019 schválené
pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/009103/2018-221 zo dňa 19. decembra 2019
podľa prílohy č. 1 nasledovne:
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111 + 11H)

0,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111 + 11H)

0,00 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)
Kód zdroja 111 + 11 H

0,00 EUR
0,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií

0,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík

0,00 EUR

0,00 EUR

Týmto rozpočtovým opatrením bolo zabezpečené financovanie investičných akcií pre našu organizáciu,
a to presunom v rámci kategórie 700 – Kapitálové výdavky z IA č. 35442 „Rekonštrukcia ústredného
kúrenia“ – 67 083,68 EUR na IA č. 34775 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov“
+ 7 142,20 EUR a na IA č. 39361 „Stavebné úpravy“ + 59 941,48 EUR.
3. V nadväznosti na našu žiadosť č. VDZF/75/2019-008 zo dňa 16. apríla 2019, 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, správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR rozpočtových opatrením
č. MF/0111565/2019-221 zo dňa 6. mája 2019 upravil záväzné ukazovatele na rok 2019 schválené
pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/009103/2018-221 zo dňa 19. decembra 2019
podľa prílohy č. 1 nasledovne:
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111 + 11H)

0,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111 + 11H)

0,00 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)

0,00 EUR
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0,00 EUR

Kód zdroja 111 + 11 H

0,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií

0,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík

0,00 EUR

Týmto rozpočtovým opatrením bolo zabezpečené finančné krytie stavebného dozoru na IA č. 39361
„Stavebné úpravy“, a to presunom v rámci kategórie 700 – Kapitálové výdavky z IA č. 35442 „Rekonštrukcia
ústredného kúrenia“ – 1 800,00 EUR na IA č. 39361 „Stavebné úpravy“ + 1 800,00 EUR.
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