
Príloha č. 1

Rozpis záväzných ukazovateľovVec:

Kapitola: Najvyšší kontrolný úrad SR

Text ( v eurách )

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ 20 000

B. Prostriedky Európskej únie 0

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C+C.1) 13 624 431
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4
zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie
a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti 13 624 431

z toho:

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) 13 624 431

A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610), (kód zdroja 111+11H) 7 551 924

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja
111+11H) 7 551 924

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č.
1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021 319 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu 319 osôb

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády
SR č. 577/2021 0 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu 0 osôb

A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na
spolufinancovanie) 1 205 368

z toho: kód zdroja 111 1 205 368

A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH 0

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0
(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia
oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne
prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia
vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)

C. Prostriedky Európskej únie 0



Text ( v eurách )

C.1 Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti 0

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov
vlády SR a častí programov vlády SR

Príloha č. 2



Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022

( v eurách )08 - Najvyšší kontrolný úrad SR

Príloha č. 2

Kód
programu Názov programu

Výdavky spolu za kapitolu 13 624 431

 06S Nezávislá kontrolná činnosť 11 484 111

Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.
Zámer:

Vybrané ciele:
Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými
štandardmi.

 06S05 - Nezávislá kontrolná činnosť NKÚ SR

 06S06 - Operačný program Efektívna verejná správa

 06S0601 - OP EVS  Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

 06S0602 - OP EVS Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR

 06S07 - Operačný program Technická pomoc

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

 0EJ09 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - NKÚ SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 0EJ0901 - Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu

 0EK07 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší kontrolný úrad SR 2 140 320
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 0EK0701 - Systémy vnútornej správy

 0EK0702 - Špecializované systémy

 0EK0703 - Podporná infraštruktúra

 0EK0704 - Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR


