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Otázky pre Ministerstvo financií SR k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2020 až 2022 

 

• Otázky1 RRZ odoslané 17. októbra 2019 (odpovede MF SR zo 28. októbra 2019) 
 
Vývoj verejných financií v roku 2019 

 

1. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v §8, ods. 2 uvádza: „Ak návrh rozpočtu 

verejnej správy obsahuje daňové a odvodové príjmy štátneho rozpočtu, ktoré neboli 

obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy zohľadnenej v návrhu rozpočtu 

verejnej správy, výdavky štátneho rozpočtu zodpovedajúce týmto príjmom možno 

použiť, ak je celková suma týchto príjmov obsiahnutá v prognóze vypracovanej Výborom 

pre daňové prognózy v príslušnom rozpočtovom roku.“ V prípade roku 2019 išlo 

o rozpočtované príjmy zo zavedenia e-Kasy a nanomarkerov v sume 90 mil. eur, ktoré 

následné zasadnutia výboru nepotvrdili. Prosím uveďte, akým spôsobom MF SR 

zabezpečilo dodržanie ustanovenia tohto zákona. 

 

V priebehu roka došlo pri výdavkoch štátneho rozpočtu k viazaniu výdavkových limitov 

vo výške viac ako spomínaných 90 mil. eur, išlo napríklad o viazanie rezervy na nové 

zákonné úpravy vo výške 143,2 mil. eur, a to najmä z titulu schválenia zníženej DPH na 

ubytovanie, zavedenia rekreačných poukazov a zvýšenia daňového bonusu. Z dôvodu 

zrušenia odvodu z obchodných reťazcov došlo k viazaniu výdavkov kapitoly ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške 69,5 mil. eur. Zároveň je zohľadnené 

avizované viazanie limitov výdavkov kapitol štátneho rozpočtu v objeme 214,0 mil. eur. 
 

2. Návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladal jednorazové hotovostné príjmy z udelenia 

licencií v oblasti hazardných hier vo výške 59 mil. eur. Prosím uveďte, či už došlo 

k hotovostnému plneniu týchto príjmov a v akej výške (vrátane zaznamenania podľa 

EKRK). Uveďte prosím aj odhadované príjmy za celý rok 2019. 

 

Príjmy z udelenia licencií v oblasti hazardných hier sa sledujú v kapitole VPS na 

podpoložke EKRK 221004 - Ostatné poplatky, a to spolu s ďalšími administratívnymi 

poplatkami. Nakoľko je na tejto podpoložke sledovaných niekoľko typov ostatných 

administratívnych poplatkov, nie je možné identifikovať príjmy z jednotlivých 

administratívnych poplatkov obsiahnutých na tejto podpoložke. Skutočnosť na uvedenej 

podpoložke k 31.08.2019 predstavuje celkovo sumu 167 678 133,10 eur. 

 

                                                           
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede MF SR sú modrým písmom. Červeným 

písmom sú chýbajúce odpovede a ich prípadné zdôvodnenie alebo odpovede, ktoré MF SR žiadalo nezverejniť. 
Zeleným písmom sú odpovede, ktoré sú podľa názoru RRZ nedostatočné resp. čiastkové (obsahujú aj vysvetlenie 
zo strany RRZ). 
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Zároveň uvádzame, že odhadované príjmy za celý rok 2019 z udelenia licencií sú v sume 

59 mil. eur (úroveň rozpočtu). 
 

3. Vysvetlite prosím spôsob odhadu prijatých riadnych dividend v roku 2019 od spoločnosti 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vo výške 300 000 tis. eur. Spoločnosť SPP 

vytvára väčšinu svojich príjmov pomocou príjmov z dividend pochádzajúcich najmä od 

spoločností eustream, SPP-distribúcia, Nafta a SPP Storage. Podľa účtovných závierok 

uvedených spoločností z roku 2017, po zohľadnení podielu SPP, maximálna možná výška 

prijatých dividend od dcérskych spoločností v roku 2018 môže tvoriť 286 773 tis. eur. Po 

zarátaní prevádzkovej straty SPP v roku 2018 (-103 454 tis. eur), hospodárskeho výsledku 

z finančnej činnosti (-4 169 tis. eur) a zaplatenej dani z príjmov (22 989 tis. eur) by zisk 

po zdanení z riadnej činnosti spoločnosti SPP v roku 2018 mohol dosiahnuť výšku 

152 096 tis. eur. 

 

Spoločnosť SPP dosiahla za účtovné obdobie roku 2018 kladný hospodársky výsledok vo 

výške 314 mil. eur. Počas uvedeného účtovného obdobia prijala spoločnosť SPP od svojej 

dcérskej spoločnosti SPP Infrastructure dividendy v celkovej výške 448 mil. eur. 

  

Na základe vyššie uvedeného v súčasnosti očakávame dividendy vo výške 300 mil. eur, 

čo môže byť predmetom ďalšieho upresnenia.  

 

4. Spoločnosti eustream a SPP-distribúcia mali v roku 2018 skrátené účtovné obdobie (od 

januára do konca júla 2018), čo umožnilo presunúť zisky týchto spoločností za toto 

obdobie do materskej spoločnosti SPP ešte v priebehu roka 2018 a vyplatiť z nich 

dividendy v roku 2019. Tieto spoločnosti vyplatili prostredníctvom SPP Infrastructure do 

materskej spoločnosti SPP v priebehu roku 2018 dividendy zo zisku za 19 mesiacov (celý 

rok 2017 a prvých 7 mesiacov roku 2018). Prosím vysvetlite, akým spôsobom ste túto 

skutočnosť zohľadnili vo svojom odhade príjmov z dividend od SPP v roku 2019 

a špecifikujte, na základe ktorých ustanovení metodiky ESA2010 alebo usmernení ŠÚSR 

/ Eurostatu ste postupovali.  

 

viď. odpoveď na otázku č. 3 

 

5. Uveďte prosím spôsob odhadu riadnych dividend prijatých od spoločnosti 

Východoslovenská energetika Holding, a.s. (VSE-H) v roku 2019 vo výške 30 322 tis. eur. 

Spoločnosť VSE-H v roku 2018 vykázala čistý individuálny zisk vo výške 77 877 tis. eur. 

Zisk však bol ovplyvnený superdividendami pochádzajúcimi z dcérskej spoločnosti VSE 

distribučná, a.s. vo výške 46 121 tis. eur. Čistý zisk spoločnosti VSE-H pochádzajúci 

z riadnej činnosti po úprave by dosahoval 31 756 tis. eur. Po zohľadnení podielu štátu 

v spoločnosti VSE-H (51%) by riadne dividendy v roku 2019 mohli dosiahnuť výšku 

16 196 tis. eur. 

 

Spoločnosť VSE-H vypláca dividendy svojim akcionárom z konsolidovaného výsledku 

hospodárenia, ktorý dosiahol za účtovné obdobie roku 2018 hodnotu 59,5 mil. eur. 

V predchádzajúcich rokoch bol individuálny zisk nižší ako konsolidovaný zisk, preto sa 

v rámci očakávanej skutočnosti hospodárenia verejnej správy v daných rokoch uvažovalo 
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so superdividendou vo výške tohto rozdielu. Vzhľadom ku skutočnosti, že individuálny 

zisk za rok 2018 je tentokrát vyšší ako konsolidovaný, berie sa do úvahy, že celá vyplatená 

dividenda je riadnou dividendou podľa metodiky ESA 2010. Výška superdividendy 

spoločnosti VSE-H bude aktualizovaná pri jarnej notifikácii za rok 2019. 

 

6. Modifikujúce faktory štátneho rozpočtu v položke Ostatné úpravy sú v odhade nižšie 

v porovnaní s rozpočtom o 135 mil. eur (pokles z 591 mil. eur na 455 mil. eur). Prosím 

vysvetlite dôvody zmien v odhade, vrátane príslušných príspevkov. 

 

Vzhľadom na to, že v priebehu roka 2019 bola vysporiadaná strata voči ŽSSK zanikol 

modifikujúci faktor vo výške 29,4 mil. eur. Neboli schválené legislatívne zmeny, ktoré by 

umožnili naplniť zvýšené príjmy za spoločnosti, v ktorých má štát podiel, vo výške 106 

mil. eur. 
 

7. V odhade na rok 2019 sa očakáva kapitálový príjem ŽSR vo výške 29,041 mil. eur. Prosím 

potvrďte, či ide o príjmy z prevodu majetku zo ŽSR na Finančné riaditeľstvo SR 

(https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3956690&l=sk). Zároveň prosím uveďte, kde vo 

výdavkoch štátneho rozpočtu je táto transakcia zaznamenaná (kapitola, EKRK). 

 

Podľa podkladov od MDV SR v očakávanej skutočnosti 2019 v kapitálových príjmoch ŽSR  

ide o príjmy z predaja majetku ŽSR pre Finančné riaditeľstvo. Vo výdavkoch štátneho 

rozpočtu je táto transakcia zaznamenaná v kapitole MF SR na EKRK 712 001 nákup 

budov, objektov alebo ich častí.  
 

8. Návrh rozpočtu obsahuje informáciu o viazaní výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2019 

v celkovej výške 214 mil. eur. Prosím rozdeľte túto sumu podľa EKRK2 a jednotlivých 

kapitol rozpočtu. V prípade viazania konkrétnych vecných titulov (napríklad v rezorte 

obrany a dopravy) prosím uveďte ich názvy. Zároveň prosím uveďte, či už došlo 

k viazaniu, resp. kedy sa uskutoční. 

 

MF SR v rámci spracovania očakávanej skutočnosti predpokladalo nasledovnú štruktúru 

viazania výdavkov kapitol štátneho rozpočtu.  
 

                                                           
2  EKRK – ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3956690&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3956690&l=sk
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V súčasnosti prebiehajú kroky smerujúce k realizácii uvedeného viazania, čo môže mať 

aj vplyv na jeho výslednú podobu. 
 

9. V súvislosti s dohodou o ukončení súdnych sporov medzi MF SR a správcom konkurznej 

podstaty Devín banky (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk) došlo 

podľa výkazu FIN 1-12 vo februári 2019 k úhrade sumy 35,5 mil. eur z kapitoly Všeobecnej 

pokladničnej správy (podpoložka EKRK 637018). Uveďte prosím, či došlo v súvislosti 

s touto zmluvou aj k zaznamenaniu inej transakcie (uveďte prosím sumu, zaznamenanie 

na EKRK), resp. či odhad salda uvažuje s nejakou transakciou, ktorá sa uskutoční do 

konca roka 2019. 

 

Na strane príjmov kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy bol narozpočtovaný 

nedaňový príjem v sume 35 mil. eur, do konca roka sa očakáva jeho plnenie. 

 

10. Výdavky na tovary a služby Ministerstva financií SR (MF SR) financované z rozpočtových 

zdrojov kapitoly (t.j. mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania) sa odhadujú vo výške 114 

mil. eur (hlavná kniha, str. 132). Podľa výkazu FIN 1-12 príslušná kapitola ŠR vykazovala 

k 31.8.2019 čerpanie výdavkov na tovary a služby mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania 

vo výške 104 mil. eur. Zdôvodnite očakávané čerpanie výdavkov na tovary a služby 

kapitoly MF SR v posledných štyroch mesiacoch roka vo výške približne 10 mil. eur, 

vzhľadom na to, že počas posledných piatich rokov bola táto hodnota každoročne vyššia 

než 50 mil. eur. 

 

Očakávaná skutočnosť výdavkov na tovary a služby kapitoly MF SR na rok 2019 

vychádzala z upraveného rozpočtu výdavkov a ich čerpania v čase vypracovania 

očakávanej skutočnosti a z predpokladaného viazania výdavkov z dôvodu nepriaznivého 

vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2019.  

 

Prehľad možných úsporných opatrení v roku  2019 zoradený podľa výšky úspory

kapitola osobné výdavky prevádzka vecné tituly spolu 

Ministerstvo obrany SR 11 674 937 17 325 063 40 000 000 69 000 000

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 894 821 4 906 096 40 699 083 46 500 000

Ministerstvo vnútra SR 26 992 936 11 007 064 38 000 000

Ministerstvo financií SR 7 398 165 5 601 835 13 000 000

Ministerstvo spravodlivosti SR 6 222 046 3 777 954 10 000 000

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 338 530 8 661 470 10 000 000

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 5 237 894 2 762 106 8 000 000

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 589 529 4 410 471 5 000 000

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 161 166 2 338 834 4 500 000

Ministerstvo zdravotníctva SR 1 181 875 1 818 125 3 000 000

Ministerstvo kultúry SR 576 379 1 223 621 1 800 000

Ministerstvo životného prostredia SR 359 164 1 240 836 1 600 000

Ministerstvo hospodárstva SR 486 946 1 013 054 1 500 000

Štatistický úrad SR 485 970 614 030 1 100 000

Generálna prokuratúra SR 440 839 559 161 1 000 000

Spolu (bez VPS) 66 041 197 67 259 720 80 699 083 214 000 000

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk
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Konkrétne položky EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy 

sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich 

ďalšie úpravy. 

 

11. Kapitálové výdavky Ministerstva financií SR (MF SR) financované z rozpočtových 

zdrojov kapitoly ako aj z prostriedkov presunutých z minulých rokov (t.j. mimo zdrojov 

EÚ a spolufinancovania) sa odhadujú vo výške 74 373 tis. eur (hlavná kniha, str. 132). 

Podľa výkazu FIN 1-12 príslušná kapitola ŠR vykazovala k 31.8.2019 čerpanie kapitálových 

výdavkov mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania vo výške 74 388 tis. eur. Zdôvodnite 

prosím nižšiu hodnotu očakávanej skutočnosti oproti už zaznamenanému čerpaniu, aj 

vzhľadom na to, že čerpanie kapitálových výdavkov kapitoly MF SR v posledných štyroch 

mesiacoch roka bolo počas posledných piatich rokov každoročne vyššie než 30 mil. eur. 

 

Očakávaná skutočnosť kapitálových výdavkov kapitoly MF SR na rok 2019 vychádzala 

z upraveného rozpočtu výdavkov a ich čerpania v čase vypracovania očakávanej 

skutočnosti a predpokladaného viazania výdavkov vzhľadom na nepriaznivý vývoj 

rozpočtu verejnej správy na rok 2019. 

 

Konkrétne položky EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy 

sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich 

ďalšie úpravy. 

 

12. Kapitálové výdavky Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) financované z rozpočtových 

zdrojov kapitoly ako aj z prostriedkov presunutých z minulých rokov (t.j. mimo zdrojov 

EÚ a spolufinancovania) sa odhadujú vo výške 46 303 tis. eur (hlavná kniha, str. 151). 

Podľa výkazu FIN 1-12 príslušná kapitola ŠR vykazovala k 31.8.2019 čerpanie kapitálových 

výdavkov mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania vo výške 9 661 tis. eur. Zároveň bola dňa 

20.9.2019 zverejnená zmluva medzi MH SR a spoločnosťou Jaguar Land Rover Slovakia 

s.r.o. o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 65 420 tis. eur. 

(ide o zmluvu č. 2018/2019-2060-4220), pričom prevod má byť zrealizovaný v priebehu 

tohto roku. Zdôvodnite prosím nižšiu hodnotu očakávanej skutočnosti oproti už 

zaznamenanému čerpaniu navýšenému o výšku dohodnutej dotácie. 

 

Očakávaná skutočnosť kapitálových výdavkov Ministerstva hospodárstva SR na rok 2019 

vychádzala z upraveného rozpočtu výdavkov a ich čerpania v čase vypracovania 

očakávanej skutočnosti a predpokladaného viazania výdavkov vzhľadom na nepriaznivý 

vývoj rozpočtu verejnej správy na rok 2019. Predmetný vecný titul je zabezpečený v rámci 

rozpočtu na rok 2019. 

 

Konkrétne položky EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy 

sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich 

ďalšie úpravy. 

 

13. Kapitálové výdavky Ministerstva vnútra SR (MV SR) financované z rozpočtových zdrojov 

kapitoly (t.j. mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania) sa odhadujú vo výške 28 103 tis. eur 

(hlavná kniha, str. 57). Podľa výkazu FIN 1-12 príslušná kapitola ŠR vykazovala k 31.8.2019 

čerpanie kapitálových výdavkov mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania vo výške 27 414 
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tis. eur. Zdôvodnite prosím hodnotu očakávanej skutočnosti vzhľadom na to, že čerpanie 

kapitálových výdavkov kapitoly MV SR v posledných štyroch mesiacoch roka bolo počas 

posledných piatich rokov každoročne vyššie než 30 mil. eur. 

 

Očakávaná skutočnosť kapitálových výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR na rok 

2019 vychádzala z upraveného rozpočtu výdavkov a ich čerpania v čase vypracovania 

očakávanej skutočnosti a predpokladaného viazania výdavkov vzhľadom na nepriaznivý 

vývoj rozpočtu verejnej správy na rok 2019.  

 

Konkrétne položky EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy 

sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich 

ďalšie úpravy. 

 

14. Kapitálové výdavky Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) financované 

z rozpočtových zdrojov kapitoly ako aj z prostriedkov presunutých z minulých rokov (t.j. 

mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania) sa odhadujú vo výške 270 402 tis. eur (hlavná 

kniha, str. 114). Podľa výkazu FIN 1-12 príslušná kapitola ŠR vykazovala k 31.8.2019 

čerpanie kapitálových výdavkov mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania vo výške 154 176 

tis. eur. Podľa mesačných prehľadov z účtov klientov Štátnej pokladnice prišlo 

v septembri 2019 k nárastu výšky kapitálového transferu do NDS o 110 490 tis. eur. 

Zdôvodnite prosím hodnotu očakávanej skutočnosti vzhľadom na to, že čerpanie 

kapitálových výdavkov kapitoly MDV SR v posledných troch mesiacoch roka bolo počas 

posledných piatich rokov každoročne vyššie než 40 mil. eur. 

 

Očakávaná skutočnosť kapitálových výdavkov MDV SR na rok 2019 vychádzala 

z upraveného rozpočtu výdavkov a ich čerpania v čase vypracovania očakávanej 

skutočnosti a predpokladaného viazania výdavkov vzhľadom na nepriaznivý vývoj 

rozpočtu verejnej správy na rok 2019.  

 

Konkrétne položky EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy 

sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich 

ďalšie úpravy. 

 

15. Kapitálové výdavky Úradu vlády SR (ÚV SR) financované z rozpočtových zdrojov 

kapitoly (t.j. mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania) sa odhadujú vo výške 5 787 tis. eur 

(hlavná kniha, str. 165). Podľa výkazu FIN 1-12 príslušná kapitola ŠR vykazovala 

k 31.8.2019 čerpanie kapitálových výdavkov mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania vo 

výške 5 787 tis. eur. Zdôvodnite prosím predpoklad nulového čerpania kapitálových 

výdavkov ÚV SR v posledných štyroch mesiacoch roka vzhľadom na to, že počas 

posledných piatich rokov bola táto hodnota každoročne vyššia než 3 mil. eur. 

 

Očakávaná skutočnosť kapitálových výdavkov Úradu vlády SR na rok 2019 vychádzala 

z upraveného rozpočtu výdavkov a ich čerpania v čase vypracovania očakávanej 

skutočnosti a predpokladaného viazania výdavkov vzhľadom na nepriaznivý vývoj 

rozpočtu verejnej správy na rok 2019.  
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Konkrétne položky EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy 

sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich 

ďalšie úpravy.  

 

16. V rámci štátnych finančných aktív došlo v odhade k zaznamenaniu kapitálového 

transferu z návratnej finančnej výpomoci pre Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 

8 mil. eur a k odpusteniu dlhu mesta Bratislava vo výške 10 mil. eur. Prosím zdôvodnite. 

 

Zníženie štátnych finančných aktív v súvislosti s návratnou finančnou výpomocou pre 

Banskobystrický samosprávny kraj schválila vláda SR uzn. č. 160/2019 

(https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=11AE4598E2AF46D5A389A5A9F7BCB6FD-

B382973CE57668373B0D6F70CBB18ED6).  

 

Obdobný postup sa očakáva aj voči mestu Bratislava do konca roka. 

 

17. Prosím zdôvodnite predpokladaný nárast záväzkov zdravotníckych zariadení o 75 mil. 

eur v odhade na rok 2019. Akým spôsobom je v bilancii zdravotníckych zariadení 

zahrnuté druhé a tretie kolo ich oddlženia, ktoré prebehlo v marci a auguste 2019? 

 

Predpokladaný nárast záväzkov  zdravotníckych zariadení o 75 mil. eur v odhade na rok 

2019 vychádzala z dostupných informácií v čase spracovania OS2019 vrátane 

zohľadnenia druhého kola oddlženia, ktoré prebehlo v marci 2019.  Finálna  bilancia 

zdravotníckych zariadení bude známa až z koncoročných finančných výkazov. 

 

Konkrétne položky v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy sú 

v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich ďalšie 

úpravy. 

 

18. Z akého dôvodu dôjde k poklesu výdavkov zdravotníckych zariadení na tovary a služby 

v odhade roku 2019 (676 mil. eur) v porovnaní s rokom 2018 (760 mil. eur)?  

 

Návrh výdavkov na tovary a služby zdravotníckych zariadení v odhade na rok 2019 

vychádzal v čase spracovania OS2019 zo sumárneho podkladu, ktorý MZ SR predložilo z  

jednotlivých podkladov zdravotníckych zariadení.   

 

Konkrétne položky EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy 

sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné vykonávať ich 

ďalšie úpravy. 

 

19. S akou sumou vynaložených výdavkov štátneho rozpočtu z minulých rokov (zdroj 13) 

uvažuje odhad salda na rok 2019? Uveďte prosím sumu prostriedkov presunutých do 

roku 2019, ako aj predpoklad ich použitia v roku 2019 podľa 2019OS. Výdavky prosím 

uveďte v členení podľa zdrojov (EÚ fondy, spolufinancovanie a vlastné zdroje) spolu 

s rozdelením podľa ekonomickej klasifikácie na bežné a kapitálové výdavky. 

 

Suma prostriedkov presunutých do roku 2019 je nasledovná: 

 

https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=11AE4598E2AF46D5A389A5A9F7BCB6FD-B382973CE57668373B0D6F70CBB18ED6
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=11AE4598E2AF46D5A389A5A9F7BCB6FD-B382973CE57668373B0D6F70CBB18ED6
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=11AE4598E2AF46D5A389A5A9F7BCB6FD-B382973CE57668373B0D6F70CBB18ED6
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=11AE4598E2AF46D5A389A5A9F7BCB6FD-B382973CE57668373B0D6F70CBB18ED6
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v eur 

  ŠR (600) ŠR (700) EU Spolufinancovanie 

spolu 58 432 674 1 118 124 694 2 960 395 799 588 323 155 

 

         Suma prostriedkov uvoľnených do kapitol v roku 2019 započítaná v OS 2019: 

 
v eur 

  ŠR EU Spolufinancovanie 

600 32 186 837 1 539 363 566 325 718 179 

700 959 629 215 1 151 032 232 217 430 145 

spolu 991 816 052 2 690 395 799 543 148 324 

 

OS 2019 predpokladá, že v rovnakej sume ako sa do kapitol uvoľnili finančné prostriedky 

sa aj v rovnakej sume zaviažu a presunú do ďalšieho roka. 

 

20. Vychádzajúc z odhadu salda na rok 2019, akú sumu výdavkov viazaných podľa §8 zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy budú mať v roku 2020 k dispozícii kapitoly 

štátneho rozpočtu? Výdavky prosím uveďte v členení podľa zdrojov (EÚ fondy, 

spolufinancovanie a vlastné zdroje) spolu s rozdelením podľa ekonomickej klasifikácie 

na bežné a kapitálové výdavky.  

 

Podľa §  8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktoré  kapitola štátneho 

rozpočtu použije v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa predkladá najneskôr do 10. 

novembra. Viazanie príjmov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR a z rozpočtu 

EÚ rozpočtové kapitoly potvrdzujú v termíne do 10. decembra 2019. 
 

Návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 

 

21. Zákon o rozpočtových pravidlách v §14, odsek 4 uvádza: „Pri prerokovávaní návrhu 

štátneho rozpočtu na rokovaní vlády nemožno schváliť návrhy, ktorých dôsledkom je 

zvýšenie podielu schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte v 

príslušnom rozpočtovom roku schváleného v rámci vládou schváleného programu 

stability; to platí aj pri prerokovávaní návrhov rozpočtov subjektov verejnej správy a v 

priebehu rozpočtového roka aj pri prerokovávaní materiálov predkladaných na 

rokovanie vlády.“ Prosím vysvetlite, či je zhoršenie rozpočtového cieľa na rok 2020 

(deficit 0,49 % HDP) v porovnaní s programom stability (vyrovnané hospodárenie) 

v súlade s ustanovením tohto zákona. 

 

Znenie ustanovenia § 14 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. upravuje, že priamo na rokovaní 

vlády pri prerokovávaní návrhu štátneho rozpočtu, návrhov rozpočtov subjektov verejnej 

správy a v priebehu rozpočtového roka aj pri prerokovávaní materiálov predkladaných 

na rokovanie vlády nemôžu byť schválené také návrhy, ktoré by mali za následok 
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zvýšenie podielu schodku na hrubom domácom produkte oproti podielu schodku 

schváleného v programe stability. Cieľom tejto regulácie je zamedziť, aby vláda pri 

prerokovávaní materiálov schválila také návrhy, ktoré by mali za následok zvýšenie 

podielu schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte schváleného 

v programe stability.  

 

Táto regulácia však neznamená, že návrh rozpočtu verejnej správy predložený na 

rokovanie vlády a schválený vládou musí povinne zo zákona obsahovať rovnaký podiel 

schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte ako v programe 

stability.  

 

Vzhľadom na uvedené zmena podielu schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom 

domácom produkte v návrhu rozpočtu verejnej správy oproti schodku stanovenému 

v programe stability je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

22. Rozdeľte prosím prijaté úvery a splátky istín obcí a VÚC uvedené v prílohe č. 1 návrhu 

rozpočtu na tie od sektora verejnej správy (napríklad ŠFRB, ŠFA) a tie od subjektov mimo 

sektora verejnej správy. 

 

Príloha č. 1 k rozpočtu verejnej správy (ďalej len „RVS“)  na roky 2020 až 2022 za rozpočty 

subjektov územnej samosprávy vyjadruje predikciu MF SR o vývoji ich rozpočtového 

hospodárenia v nasledujúcich troch rokoch. Ide o odhad vývoja budúcich príjmov a 

výdavkov územnej samosprávy prioritne s cieľom zadefinovať očakávané saldo ich 

rozpočtového hospodárenia v rámci celkového salda rozpočtu verejnej správy. 

Vychádzajúc z toho MF SR zostavuje predikciu príjmov a výdavkov na úrovni kategórií 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Z tohto dôvodu nie je možné rozdeliť 

prijaté úvery a splátky istín obcí a VÚC uvedené v prílohe č. 1 na tie od sektora verejnej 

správy (napríklad ŠFRB) a tie od subjektov mimo sektora verejnej správy. 

 

Príjmy návrhu rozpočtu 

 

23. Návrh rozpočtu obsahuje príjmy zo zvýšenia spotrebnej dane z tabaku a tabakových 

výrobkov, ktoré schválila vláda SR dňa 11. septembra 2019. Vzhľadom na medializované 

informácie existuje riziko, že táto legislatívna úprava nebude schválená v NR SR vo 

vládou schválenej podobe. Prosím uveďte, s akými kompenzačnými opatreniami na 

splnenie rozpočtového cieľa uvažuje MF SR, prípadne či je k uvedenej položke 

rozpočtovaná rezerva (uveďte jej výšku a konkrétny názov rezervy).   

 

V prípade neschválenia uvedenej legislatívy budú na splnenie rozpočtového cieľa prijaté 

kompenzačné príjmové alebo výdavkové opatrenia. 

 

24. Uveďte prosím, v akom štádiu je zavádzanie povinnosti označovania minerálneho oleja 

identifikačnou látkou (tzv. nanomarkery). Je už uzatvorená zmluva s výrobcom 

identifikačnej látky? Ak áno, je stanovený deň začatia a deň ukončenia obdobia 

testovania označovania minerálneho oleja identifikačnou látkou? Uveďte, odkedy MF SR 

(s prihliadnutím na zákonné lehoty) očakáva povinnosť označovať minerálny olej 
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identifikačnou látkou a z toho plynúce zvýšenie plnenia spotrebnej dane z minerálnych 

olejov. 

 

Na základe schváleného legislatívneho rámca pre zavedenie systému označovania 

pohonných látok predávaných v SR identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom, nastúpi 

po splnení zákonom ustanovených podmienok jeho implementácia do praxe. Cieľom 

opatrenia je najmä zvýšenie efektivity výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov, ale 

aj zvýšenie kvality predávaných pohonných hmôt a zlepšenie konkurenčného prostredia 

v oblasti výroby a predaja pohonných hmôt. Opatrenie bolo úspešne implementované 

v Srbsku, pričom potenciálny vplyv na základe Srbskej skúsenosti môže dosiahnuť sumu 

200 mil. eur. V súčasnosti prebiehajú ďalšie kroky na zabezpečenie dodávateľa 

identifikačnej látky/nanomarkera, s následnou testovacou fázou systému označovania 

pohonných látok identifikačnou látkou. 

 

25. Návrh rozpočtu uvažuje nad rámec prognózy Výboru pre daňové prognózy s príjmami 

zo zavedenia e-Kasy a nanomarkerov v sume 180-200 mil. eur ročne. Prosím špecifikujte, 

ktoré výdavky návrhu rozpočtu zodpovedajú uvedeným príjmom (v zmysle §8, ods. 2 

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy).  

 

Tak ako v rozpočte 2019 k týmto príjmom neboli priamo priradené výdavky, tak aj 

v rokoch 2020 až 2022 nemajú uvedené príjmy priamo pridelené konkrétne výdavky.  

 

26. Uvažuje návrh rozpočtu s príjmami z pripravovaného predaja 5G licencií? V prípade, že 

áno, prosím uveďte sumy a ich zaznamenanie podľa EKRK. 

 

V návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 sa každoročne rozpočtujú príjmy na EKRR 

221004. 

 

27. Prosím vysvetlite dôvody nárastu rozpočtovaných kapitálových príjmov štátneho 

rozpočtu v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní s rokmi 2017 až 2019. Uveďte prosím aj 

konkrétne, aký majetok sa plánuje predať (najvýznamnejšie transakcie). 

 

Rozpis príjmov je v kompetencii príslušnej kapitoly. Významný objem kapitálových 

príjmov v roku 2020 rozpočtuje MH SR, predpokladá predaj budovy MH SR (budova SOI) 

za 7,5 mil. eur, kapitola MV SR rozpočtuje kapitálové príjmy vo výške 36,7 mil. eur 

z predaja prebytočného majetku. 

 

28. Z akých predpokladov o cene a množstve vychádza návrh rozpočtu príjmov z predaja 

emisných kvót EAU (2019 - očakávaná skutočnosť a 2020 až 2022 – návrh rozpočtu)?  

 

Prehľad o očakávanom množstve, cene a príjmoch z predaja emisných kvót  je uvedený 

nižšie. 

rok 

počet povoleniek 

určených na predaj na 

burze priemerná cena povoleniek/ tona očakávaný príjem 
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OS 2019 9 932 500 24 eur 127 292 230 

2020 9 745 840 30 eur 292 375 200 

2021 6 521 528 30 eur 195 645 840 

2022 9 914 979 30 eur 297 449 355 

 

29. Aktuálna (tretia) fáza obchodovania s emisnými povolenkami na úrovni EÚ skončí 

v roku 2020 a štvrtá fáza začne od roku 2021. Uveďte prosím, z akých dokumentov 

vychádza návrh rozpočtu pri rozpočtovaní príjmov Environmentálneho fondu v rokoch 

2021 a 2022. Zároveň prosím popíšte, akým spôsobom bude pripravovaný modernizačný 

fond zapojený do rozpočtu verejnej správy. 

 

Návrh rozpočtu príjmov z predaja emisných kvót Environmentálneho fondu na rok 2021 

zohľadňuje vplyv zriadenia modernizačného fondu a s tým súvisiaci prevod 30% objemu 

emisných kvót do modernizačného fondu.  

 

Uvedená úprava bola zrealizovaná na základe novely zákona č. 414/2012 Z. z. o 

obchodovaní s emisnými kvótami, kde sa v §18, ods. 13 určuje, že MŽP SR oznámi 

Komisii, že 30% z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného 

obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do modernizačného 

fondu ustanoveného osobitným predpisom. 

 

Úprava fungovania modernizačného fondu sa očakáva v priebehu roku 2020, kedy má 

byť vydaný vykonávací akt Európskej komisie. 

 

30. Návrh rozpočtu predpokladá zvýšenie príjmov Agentúry pre núdzové zásoby ropy  

a ropných výrobkov z navýšenia poplatkov za poskytovanie služieb od roku 2020 (návrh 

rozpočtového plánu, str. 53). Došlo už k schváleniu navýšenia poplatku zo strany 

agentúry?  

 

K schváleniu navýšenia poplatku zo strany agentúry zatiaľ nedošlo. 

 

31. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti 

z administratívnych poplatkov v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní s odhadom na rok 

2019. 

 

Výška rozpočtovaných príjmov z administratívnych poplatkov na rok 2020 v zásade má 

rastúcu úroveň  v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019. Výška príjmov 

z administratívnych poplatkov v očakávanej skutočnosti 2019 vychádza z predložených 

podkladov od MDV SR v čase vypracovania očakávanej skutočnosti do návrhu rozpočtu 

za NDS a výška príjmov v návrhu rozpočtu 2020 až 2022  vychádza z predložených 

podkladov od MDV SR  k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 za NDS.  

 

32. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend prijatých od spoločnosti Slovenský 

plynárenský priemysel, a. s. v rokoch 2020 až 2022 vo výške 300 mil. eur ročne. 
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Spoločnosť SPP vytvára väčšinu svojho zisku pomocou príjmov z dividend, ktoré 

pochádzajú najmä od spoločností eustream, SPP-distribúcia a Nafta. V najbližších 

rokoch sa neočakáva výrazný nárast ziskovosti uvedených spoločností, a teda ani vyššie 

príjmy z dividend materskej spoločnosti SPP. Za predpokladu vyplatenia celého čistého 

zisku dcérskych spoločností vo forme dividend a odpočítaní zaplatenej dane, 

prevádzkovej straty a straty z finančných činností je možné očakávať približne 250 mil. 

eur z riadnych dividend ročne. V ktorých z týchto parametrov (ziskovosť dcérskych 

spoločností, vyplatenie celej výšky tohto zisku, strata materskej spoločnosti) sa odlišujú 

predpoklady návrhu rozpočtu? Prosím zdôvodnite. 

 

Rozpočtovaná úroveň dividend spoločnosti SPP na roky 2020 až 2022 vychádza 

z rozpočtovanej úrovne dividend v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 

2019 až 2021. 

 

33. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend prijatých od spoločnosti Východoslovenská 

energetika Holding, a.s. v rokoch 2020 až 2022 každoročne vo výške okolo 30 000 tis. eur. 

Spoločnosť od roku 2013 vytvára čistý individuálny zisk z riadnej činnosti v priemere 

25 000 tis. eur, maximálne vo výške 46 121 tis. eur v roku 2018.  

 

Výška dividend od spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. na roky 2020 

až 2022 vychádza z podkladov zaslaných kapitolou MH SR. 

 

34. Vysvetlite prosím odhad dividend prijatých od spoločnosti Stredoslovenská energetika 

Holding, a.s. (SSE) v rokoch 2020 až 2022 každoročne vo výške okolo 35 000 tis. eur. 

Spoločnosť v rokoch 2017 a 2018 vytvorila čistý zisk iba vo výške 6 411 tis. eur resp. 

8 993 tis. eur. V roku 2019 možno očakávať z dcérskych spoločností dividendy 

v maximálnej výške 40 103 tis. eur. Po zohľadnení prevádzkových nákladov spoločnosti 

SSE a podielu štátu sa v rokoch 2020 až 2022 je možné očakávať riadne dividendy od 

spoločnosti SSE vo výške 30 000 tis. eur. 

 

Výška dividend od spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. na roky 2020 až 

2022 vychádza z podkladov zaslaných kapitolou MH SR. 

 

35. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend očakávaných od spoločnosti Západoslovenská 

energetika, a.s. najmä v roku 2021. Spoločnosť od roku 2014 vykázala riadny zisk 

maximálne vo výške 70 694 tis. eur, priemerne vo výške 60 979 tis. eur, pričom podiel 

štátu v spoločnosti je 51%. 

 

Výška dividend od spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na roky 2020 až 2022 

vychádza z podkladov zaslaných kapitolou MH SR. 

 

36. Vysvetlite prosím odhad dividend očakávaných od spoločnosti Transpetrol, a.s. v rokoch 

2020 až 2022 vo výške 7 000 tis. eur. Spoločnosť od roku 2016 vykázala riadny zisk 

maximálne vo výške 4 608 tis. eur, priemerne vo výške 4 090 tis. eur, pričom dividendy 

v rokoch 2017 a 2018 nevyplácala.  
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Rozpočtovaná úroveň dividend spoločnosti Transpetrol, a.s. na roky 2020 až 2022 

vychádza z rozpočtovanej úrovne dividend v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy 

na roky 2019 až 2021. 

 

37. Prosím uveďte dôvod poklesu prijatých grantov a transferov obcí v roku 2020 oproti 

dosiahnutej skutočnosti v roku 2018 ako aj očakávaniam v roku 2019?  

 

Prijaté granty a transfery na rok 2019 sa rozpočtovali vo výške 1 050 108 tis. eur. Na rok 

2020 sa prijaté granty a transfery rozpočtujú vo výške 1 248 582 tis. eur, čo je oproti 

schválenému rozpočtu na rok 2019 viac o 198 473 tis. eur. Tak ako v predchádzajúcom 

období, aj v roku 2020 jednotlivé rozpočtové kapitoly predbežne nezapájajú zdroje na 

financovanie spoločných projektov EÚ a SR z tretieho programového obdobia do 

rozpočtu obcí, pričom je predpoklad, že budú zapojené úpravami rozpočtu v priebehu 

roka 2020. 

 

38. Prosím uveďte dôvod výrazného nárastu prijatých grantov a transferov VÚC (bez EÚ 

fondov a spolufinancovania) v roku 2020 oproti rozpočtu ako aj očakávanej skutočnosti 

v roku 2019?  

 

Prijaté granty a transfery na rok 2019 sa rozpočtovali vo výške 493 197 tis. eur. Na rok 

2020 sa prijaté granty a transfery rozpočtujú vo výške 598 011 tis. eur, čo je oproti 

schválenému rozpočtu na rok 2019 viac o 104 814 tis. eur. Tento nárast predstavuje 

zvýšenie prijatých grantov a transferov z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na prenesený 

výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva.  

 

Výdavky návrhu rozpočtu 

 

39. Návrh rozpočtu obsahuje informáciu o reštriktívnych opatreniach vo výdavkoch 

štátneho rozpočtu v roku 2020 v sume 475,6 mil. eur v členení na osobné výdavky, 

prevádzku a investície. Prosím vysvetlite spôsob výpočtu týchto hodnôt, t. j. voči akej 

báze výdavkov sú tieto úspory vyčíslené. Zároveň prosím bližšie popíšte povahu týchto 

opatrení a uveďte ich členenie podľa jednotlivých kapitol a EKRK. 

 

Pri kvantifikácii reštriktívnych opatrení vo výdavkoch štátneho rozpočtu vychádzalo MF 

SR z predpokladu viazania finančných prostriedkov vo výške 10 % z navrhovaných 

osobných výdavkov (po vylúčení mzdových výdavkov najmä za regionálne školstvo, 

učiteľov vysokých škôl, štátnych zamestnancov v služobnom pomere, ústavných 

činiteľov, sudcov a prokurátorov), 10% z navrhovaných výdavkov na prevádzku 

a niektorých vybraných titulov.  

 

V rámci rozpisu kapitoly štátneho rozpočtu zvolili nasledovnú štruktúru na dodržanie 

stanoveného viazania: 
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40. V kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sú uvedené rezervy na mzdy a platy v sume 

153 mil. eur v roku 2020, 283 mil. eur v roku 2021 a 433 mil. eur v roku 2022. Prosím 

špecifikujte, ktoré plánované úpravy miezd sú zahrnuté v tejto rezerve. Uveďte prosím 

aj príslušné sumy a subjekty verejnej správy (prípadne kapitoly štátneho rozpočtu), 

ktorých sa zmeny týkajú. 

 

Nad rámec rozpočtovanej valorizácie platov zamestnancov financovaných zo štátneho 

rozpočtu na roky 2021 a 2022 približujúcej sa úrovni odhadovanej inflácie (2 %, resp. 2,4 

%) a rozpočtovaných osobných výdavkov na zvýšenie platov ústavných činiteľov, sudcov, 

prokurátorov a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, vyplývajúce z predikovanej 

priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR na príslušný rok, je v kapitole VPS 

rozpočtovaná aj finančná rezerva na realizáciu prijatých zákonov, resp. na krytie 

prípadných rizík vyplývajúcich z uplatnenia niektorých ustanovení prijatých zákonov 

a to predovšetkým  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, zákona č. 

663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákona č. 311/2001 Z. z., ako aj finančná rezerva 

súvisiaca so zabezpečením možných nárokov vyplývajúcich s pripravovanou legislatívou 

(zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe 

profesionálnych vojakov a pod.). 

 

41. S akým tempom rastu miezd v štátnej a verejnej správe (vrátane učiteľov) uvažuje štátny 

rozpočet v rokoch 2021 a 2022? 

 

V návrhu štátneho rozpočtu na roky 2021 a 2022 sú v kapitole VPS rozpočtované výdavky 

približujúce sa úrovni predpokladanej inflácie, v roku 2021 na úrovni 2 % a v r. 2022 na 

úrovni 2,4 %. 

 

610 620 630 640 710 720 spolu

 Kancelária Národnej rady SR 2 400 000 2 400 000

 Kancelária prezidenta SR 80 000 27 000 393 000 0 0 0 500 000

 Úrad vlády SR 826 436 288 839 500 014 0 84 711 0 1 700 000

 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 1 500 000 1 500 000

 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 157 000 0 243 000 0 400 000

 Kancelária Najvyššieho súdu SR 700 000 700 000

 Generálna prokuratúra SR 1 337 608 467 494 1 394 898 3 200 000

 Ministerstvo zahraničných vecí SR 1 592 568 1 084 813 8 368 463 950 356 503 800 0 12 500 000

 Ministerstvo obrany SR 0 0 85 151 314 0 80 848 686 0 166 000 000

 Ministerstvo vnútra SR 15 410 772 5 386 064 26 703 164 47 500 000

 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 0 15 775 000 2 000 000 1 725 000 0 19 500 000

 Ministerstvo financií SR 11 600 000 11 600 000

 Ministerstvo životného prostredia SR 11 500 000 11 500 000

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0 0 3 050 000 3 400 000 300 000 1 750 000 8 500 000

 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 0 6 550 000 0 1 950 000 0 8 500 000

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 7 500 000 7 500 000

 Ministerstvo kultúry SR 1 700 000 1 700 000

 Ministerstvo hospodárstva SR 17 100 000 17 100 000

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 38 500 000 38 500 000

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0 0 2 642 372 0 8 393 806 91 963 822 103 000 000

 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 000 000 2 000 000

 Štatistický úrad SR 1 500 000 1 500 000 3 000 000

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 365 000 135 000 0 0 0 0 500 000

 Úrad jadrového dozoru SR 1 000 000 1 000 000

 Úrad priemyselného vlastníctva SR 225 492 78 809 95 699 400 000

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 10 485 203 115 166 400 20 000 100 000 500 000

 Národný bezpečnostný úrad 300 000 300 000

 Správa štátnych hmotných rezerv SR 203 330 71 064 725 606 1 000 000

 Všeobecná pokladničná správa 3 000 000 3 000 000

 Kancelária súdnej rady  64 233 22 449 13 318 100 000

 Úhrn 20 105 439 9 072 017 209 622 963 28 716 756 97 169 003 110 913 822 475 600 000
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42. Rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške 

250 mil. eur ročne. Podľa popisu by mala vykryť výdavky na podporu stravovacích 

návykov detí, zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, 

príspevky na zásluhy v športovej oblasti, zriadenie Fondu na podporu športu, výdavky 

spojené s pozemkovými úpravami, dotačné nástroje v poľnohospodárstve a výdavky 

súvisiace s novelou zákona o e-Governmente. Uveďte prosím predpokladané vplyvy 

týchto opatrení, s ktorými sa uvažovalo pri tvorbe rezervy. Zahŕňa rezerva aj vplyvy iných 

opatrení? V prípade, že áno, prosím špecifikujte ich a uveďte ich vplyvy. 

 

V rezerve na riešenie vplyvov nových zákonných úprav sa rozpočtujú hlavne výdavky 

súvisiace s pripravovanými legislatívnymi zmenami. V rámci uvedeného výdavkového 

titulu sa uvažuje s výdavkami na podporu výchovy k stravovacím návykom detí, na 

zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, na príspevky za 

zásluhy v športovej oblasti a na za zriadenie Fondu na podporu športu. Ďalšími 

výdavkami sú výdavky týkajúce sa pozemkových úprav a dodatočných nástrojov na 

podporu v poľnohospodárstve a výdavky súvisiace s novelou zákona o e-Governmente. 

 

43. V jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu sú zapracované úspory zo Centrálneho 

úradného doručovania, pričom kapitola VPS obsahuje dodatočné výdavky vo výške 14 

mil. eur ročne. Prosím vysvetlite podstatu tejto zmeny a zdôvodnite očakávané úspory. 

Uveďte prosím zmeny zahrnuté v návrhu rozpočtu z tohto opatrenia v členení podľa 

EKRK a jednotlivých kapitol. Sú prípadné úspory z tohto opatrenia zahrnuté v sume 

reštriktívnych opatrení v uvedených v hlavnej knihe na str. 2? 

 

V návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 sú zapracované úspory z titulu Centrálneho 

úradného doručovania na vybrané kapitoly (MS SR, MV SR, MPSVR SR, MF SR), ktorých 

výška bola vypočítaná na základe záverov rokovaní medzi kapitolami, NASES-om a MF 

SR a následného posúdenia UHP.  

 

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladu, že uvedené kapitoly budú realizovať Centrálne 

úradné doručovanie od roku 2020 prostredníctvom modulu elektronického doručovania 

pod UPVII SR. Rozdelenie predmetných úspor podľa jednotlivých kapitol je 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

610 620 630 

CUD - MS SR 10 480 000 4 683 216 1 636 784 4 160 000 

CUD - MV SR 11 120 000 4 964 802 1 735 198 4 420 000 

CUD - MPSVR SR 6 440 000 2 875 139 1 004 861 2 560 000 

CUD - MF SR 7 360 000 3 290 107 1 149 893 2 920 000 

 spolu 35 400 000 15 813 264 5 526 736 14 060 000 
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44. V marci 2019 MF SR podpísalo s ministerstvom dopravy memorandum o spolupráci pri 

realizácii projektu „Veľkoplošná oprava a údržba ciest I. triedy“ s celkovými výdavkami 

vo výške 200 mil. eur v rokoch 2019 až 2022, pričom 16. októbra 2019 bolo vyhlásené 

verejné obstarávanie3. Sú tieto výdavky zapracované v návrhu rozpočtu (a uveďte prosím, 

v akej výške)? 

 

V návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 v kapitole MDV SR nie sú zapracované osobitné 

výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu veľkoplošných opráv a údržby ciest I. triedy. 

MDV SR však má mať k dispozícii dodatočné realokované zdroje EÚ a príslušného 

spolufinancovania v objeme cca 320 mil. eur, ktoré budú použité na výstavbu, 

rekonštrukcie a modernizácie ciest I. triedy v nasledovných rokoch.  

 

45. Výdavky kapitoly ministerstva dopravy na implementáciu rezortných politík (hlavná 

kniha, str. 120) by mali klesnúť z odhadovaných 23,8 mil. eur v roku 2019 na 3,2 mil. eur 

v roku 2020 až 2022. Zdôvodnite prosím tento pokles. 

 

Pokles výdavkov na rok 2020 až 2022 na implementáciu rezortných politík v porovnaní 

so schváleným rozpočtom na rok 2019 je z dôvodu, že v  roku 2019 bola v uvedených 

výdavkoch zapracovaná jednorazová priorita kapitoly v sume 20,0 mil. eur na opravu, 

údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry. 

  

46. Prosím uveďte veľkosť očakávaných úspor výdavkov v kapitole ministerstva životného 

prostredia zo zefektívnenia prevádzky štátneho podniku Slovenský vodohospodársky 

podnik, a.s. v rokoch 2020 až 2022. 

 

Očakávané úspory na prevádzke SVP š. p. sú v roku 2020  v objeme 11,5 mil. eur, pre rok 

2021  v sume  12,1 mil. eur a v roku 2022 na úrovni 17,6 mil. eur. Uvedené úspory boli 

navrhnuté na základe revízie výdavkov za oblasť životného prostredia. 

 

47. Podľa Menovitého zoznamu investícií nad 3,32 mil. eur (tabuľková časť návrhu rozpočtu, 

tabuľka č. 15) rozpočtované hotovostné kapitálové výdavky na nákup viacúčelových 

taktických lietadiel dosahujú v roku 2020 sumu 308 mil. eur. Modifikujúca položka 

znižujúca výdavky štátneho rozpočtu na nákup vojenskej techniky je vyššia a dosahuje 

473 mil. eur v roku 2020. Prosím uveďte, či výdavky spojené s nákupom lietadiel sú 

rozpočtované aj v iných položkách EKRK resp. či sa prostredníctvom preddavkov plánuje 

nakupovať aj iná vojenská technika. 

 

MO SR v rámci kapitálových výdavkov rozpočtuje pre roky 2020 až 2022 aj výdavky na 

nákup inej vojenskej techniky čo je možné dohľadať obdobne v tabuľke č. 15. Niektoré 

rozpočtované výdavky na nákupy vojenskej techniky v jednotlivých rokoch nedosahujú 

sumu 3,32 mil. eur. Zároveň sa výdavky na vojenskú techniku rozpočtujú aj na iných 

položkách EKRK. 

                                                           
3 https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421031?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-

dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-
1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky= 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421031?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421031?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421031?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421031?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421031?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421031?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
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Celkové výdavky podľa jednotlivých projektov vrátane preddavkových platieb 

a termínov dodávok vojenskej techniky však patria medzi klasifikované údaje podľa 

zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

48. Prosím uveďte, či a v akom počte návrh rozpočtu predpokladá v rokoch 2021 a 2022 

dodanie viacúčelových taktických lietadiel. 

 

Uvedená informácia patrí medzi klasifikované údaje podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o 

ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

49. Návrh rozpočtu (hlavná kniha, str. 48) uvádza, že v kapitole ministerstva spravodlivosti 

sú zabezpečené výdavky súvisiace s PPP projektom väznice Rimavská Sobota-Sabová. 

Prosím uveďte podpoložky EKRK, na ktorých sú tieto výdavky zaznamenané 

vrátane príslušných súm. 

 

V kapitole ministerstva spravodlivosti sú zabezpečené výdavky súvisiace s PPP 

projektom väznice Rimavská Sobota-Sabová v rokoch 2020-2022 takto: 

 

MS SR - PPP projekt ústavu Rimavská Sobota-Sabová 2020-2021 

610 - 1 708 846 eur 

620 -    618 802 eur 

630 -    373 633 eur 

 

MS SR - PPP projekt ústavu Rimavská Sobota-Sabová 2022 

610 -    1 708 846 eur 

620 -      618 802 eur 

630 -      373 633 eur 

630 - 11 500 000 eur poukázanie DPH  

630 -   2 500 000 eur platba za dostupnosť 
 

 

50. Výdavky kapitoly MŠVVŠ SR na tovary a služby (hlavná kniha, str. 79) by mali klesnúť z 

odhadovaných 60,5 mil. eur v roku 2019 na 47,0 mil. eur v roku 2020. Aký je dôvod tohto 

poklesu rozpočtovaných výdavkov? 

 

Dôvodom poklesu výdavkov v kategórii tovary a služby kapitoly MŠVVŠ SR je 

skutočnosť, že došlo k presunu výdavkov rozpočtovaných na lyžiarske kurzy a školy 

v prírode do kategórie bežné transfery a zároveň na rok 2020 nie sú rozpočtované 

jednorazové dodatočné výdavky na učebnice a učebné texty v sume 8,0 mil. eur z roku 

2019. 

 

51. Výdavky kapitoly MH SR na bežné transfery (hlavná kniha, str. 151) by mali klesnúť 

z odhadovaných 150,1 mil. eur v roku 2019 na 125,4 mil. eur v roku 2020. Aký je dôvod 

tohto poklesu rozpočtovaných výdavkov? 
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Výška rozpočtovaných výdavkov na rok 2020 v zásade zachováva úroveň rozpočtovaných 

výdavkov na rok 2019. Vo výdavkoch kapitoly MH SR v rámci očakávanej skutočnosti 

bežných transferov na rok 2019 sa počíta aj so zvýšeným transferom do NJF, ktorý sa 

očakáva na základe uznesenia vlády SR č. 364/2019 na zmenu účelu použitia 

nevyčerpaných kapitálových výdavkov v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky. 

 

52. Výdavky kapitoly MZVEZ SR na bežné transfery (hlavná kniha, str. 160) by mali klesnúť 

z odhadovaných 32,5 mil. eur v roku 2019 na 12,1 mil. eur v roku 2020 až 2022. Aký je 

dôvod tohto poklesu rozpočtovaných výdavkov? 

 

Ide o dôsledok rozpočtovania výdavkov na povinné príspevky SR do medzinárodných 

organizácií v kapitole VPS a ich skutočnú realizáciu prostredníctvom kapitoly MZVEZ 

SR (každoročne začiatkom roka cez rozpočtové opatrenie sú tieto prostriedky presunuté 

z VPS do MZVEZ SR a následne podľa potreby realizované). 

 

53. V roku 2021 sa vo výdavkoch kapitoly Všeobecná pokladničná správa rozpočtuje suma 

51,5 mil. eur na výdavky na podporu regionálnej športovej infraštruktúry. Prosím 

špecifikujte, o aké výdavky ide. 

 

Ide o výdavky súvisiace s materiálom „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo 

zdrojov kapitoly VPS na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v SR“, ktorý je 

v procese MPK. Titul je uvedený ako samostatný riadok v texte VPS v tab. Ostatné 

výdavky. 

 

54. Prosím zdôvodnite nerozpočtovanie výdavkov spojených s úhradami záväzkov voči 

akcionárom súkromných zdravotných poisťovní. Zdravotná poisťovňa Dôvera pravidelne 

spláca úver, ktorý je súčasťou výdavkov verejnej správy v metodike ESA 2010 a obe 

súkromné poisťovne každoročne vyplácajú zisky svojim akcionárom.  

 

Ministerstvo financií v návrhu RVS na roky 2020 až 2022 predmetné výdavky 

nerozpočtuje a to z dôvodu, že vzhľadom na skutočný vývoj v minulosti nie je možné 

stanoviť konkrétnu výšku predmetných úhrad.  

 

Ak v priebehu nasledujúcich rokov dôjde k realizácii takýchto výdavkov, tak budú musieť 

byť kryté zo zdrojov, ktoré bude mať príslušná poisťovňa v danom čase k dispozícii 

(zaplatené odvody od EAO, príslušný podiel na platbe štátu, vlastné nedaňové príjmy), 

a to vnútornou realokáciou rozpočtovaných výdavkov. 

 

55. Prosím zdôvodnite predpokladaný pokles výdavkov dopravných podnikov na mzdy, 

poistné a tovary a služby v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní s odhadom na rok 2019. 

 

V rozpočte na rok 2020 sa rozpočtujú pre dopravné podniky výdavky na mzdy vo výške 

60 294 tis. eur, čo je oproti rozpočtu na rok 2019 (57 752 tis. eur) nárast o 2 542 tis. eur. 

Ďalej sa v rozpočte na rok 2020 rozpočtujú výdavky na poistné vo výške 31 221 tis eur, čo 

je oproti rozpočtu na rok 2019 (28 896 tis. eur) nárast o 2 325 tis. eur. Výdavky na tovary 

a služby sa rozpočtujú na rok 2020 vo výške 87 285 tis eur, čo je oproti rozpočtu na rok 
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2019 (81 308 tis. eur) nárast o 5 977 tis. eur. Pri zostavovaní rozpočtu pre dopravné 

podniky sa pri výdavkoch na mzdy, odvody a tovary a služby vychádzalo z finančných 

plánov na roky 2020 až 2022  predložených dopravnými podnikmi na základe požiadavky 

MF SR. 

 

56. Prosím zdôvodnite predpokladaný pokles výdavkov RTVS na mzdy a poistné v rokoch 

2020 až 2022 v porovnaní s odhadom na rok 2019. 

 

Osobné výdavky na roky 2020 až 2022 vychádzajú z rozpisu vykonaného RTVS. 

V očakávanej skutočnosti roku 2019 v osobných výdavkoch sú premietnuté dodatočne 

získané zdroje od ďalších subjektov.  

 

57. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles výdavkov NDS na mzdy, odvody a tovary 

a služby v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní s odhadom na rok 2019. 

 

Výška výdavkov na mzdy, odvody a tovary a služby na rok 2020 v zásade má rastúcu 

úroveň  v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019. Výška výdavkov na mzdy, 

odvody a tovary a služby v očakávanej skutočnosti 2019 vychádza z predložených 

podkladov od MDV SR v čase vypracovania očakávanej skutočnosti do návrhu rozpočtu 

za NDS a v návrhu rozpočtu na roky  2020 až 2022  vychádza z predložených údajov 

z podkladov MDV SR k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 za NDS.  

 

58. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles výdavkov ŽSR na tovary a služby 

z odhadovaných 232,7 mil. eur v roku 2019 na 201,6 mil. eur v roku 2020 a 188,4 mil. eur 

v rokoch 2021 a 2022. 

 

Výška výdavkov na  tovary a služby v očakávanej skutočnosti 2019 a v návrhu rozpočtu 

na roky  2020 až 2022  vychádzala z predložených podkladov od MDV SR v čase 

vypracovania očakávanej skutočnosti do návrhu rozpočtu za ŽSR a údajov z podkladov 

MDV SR k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 za ŽSR.  

 

59. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles výdavkov ŽSSK na tovary a služby 

z odhadovaných 227,7 mil. eur v roku 2019 na 178 mil. eur v roku 2020 až 2022. 

 

Výška výdavkov na tovary a služby na rok 2020 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 

2019. Výška výdavkov na tovary a služby v očakávanej skutočnosti 2019 a v návrhu 

rozpočtu na roky  2020 až 2022  vychádzala z predložených podkladov od MDV SR v čase 

vypracovania očakávanej skutočnosti do návrhu rozpočtu za ZSSK a údajov z podkladov 

MDV SR k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 za ZSSK.  

 

60. Návrh rozpočtu predpokladá dosiahnutie prebytku hospodárenia nemocníc v roku 2020 

vo výške 40 mil. eur, pričom popísané opatrenia v kapitole ministerstva zdravotníctva 

(hlavná kniha, str. 2020) uvažujú s úsporami bežných výdavkov nemocníc vo výške 13 

mil. eur. Prosím zdôvodnite predpokladané medziročné zlepšenie hospodárenia 

nemocníc v roku 2020 o 41 mil. eur v porovnaní s rokom 2019. 
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Návrh rozpočtu zdravotníckych zariadení v roku 2020 bol zostavený priamo z podkladov, 

ktoré za jednotlivé zdravotnícke zariadenia predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR na 

Ministerstvu financií SR v priebehu tvorby návrhu rozpočtu. Rozpočty zdravotníckych 

zariadení tak nemohli reflektovať na dohodu medzi MF SR a MZ SR  k  rozpočtu 

verejného zdravotného poistenia na rok 2020, ktorá bola uzatvorená tesne pred 

predložením návrhu rozpočtu v októbri 2019. 

 

Poznamenávame, že dohoda o rozpočte VZP predstavovala nárast výdavkov oproti 

pôvodnému návrhu rozpočtu VZP na rok 2020 o sumu 257 mil. eur, z ktorých pomerná 

časť bude poskytnutá ako platby pre zdravotnícke zariadenia čo sa prejaví vo zvýšených 

príjmoch a aj výdavkoch ZZ v roku 2020. 

 

61. Výdavky správneho fondu Sociálnej poisťovne by mali klesnúť z odhadovaných 150 mil. 

eur v roku 2019 na 107 mil. eur v rokoch 2020 až 2022. Pokles sa očakáva najmä 

v mzdových výdavkoch a výdavkoch na tovary a služby. Aký je dôvod takéhoto poklesu 

rozpočtovaných výdavkov? 

 

Výdavky správneho fondu na roky 2020 až 2022 sa navrhujú na rozpočtovanej úrovni 

roku 2019. Z dôvodu zabezpečenia všetkých potrebných výdavkov súvisiacich s 

činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne a jej organizačných zložiek môžu byť výdavky 

správneho fondu čerpané až do sumy zodpovedajúcej tvorbe podľa § 168 ods. 2 zákona 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

 

V záverečnej správe Revízie výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky, ktorá 

bola schválená Vládou SR 11.októbra 2017, bolo konštatované, že v rámci Sociálnej 

poisťovne existuje významný priestor na zefektívnenie činností alebo realokáciu zdrojov 

na posilnenie výkonu. Tieto opatrenia neboli doteraz zo strany poisťovne realizované. 

Očakáva sa ich realizácia od roku 2020. 

 

62. Návrh rozpočtového plánu na str. 32 uvádza, že sa predpokladá implementácia opatrení, 

ktoré minimalizujú negatívny vývoj výdavkov v oblasti nemocenského poistenia 

a poistenia v nezamestnanosti. Prosím špecifikujte tieto opatrenia a uveďte ich 

predpokladané rozpočtové vplyvy v rokoch 2020 až 2022.  

 

V oblasti nemocenského poistenia sa zefektívni a zintenzívni lekárska posudková činnosť 

nemocenského poistenia tak, aby vynakladanie prostriedkov na nemocenské poistenie 

bolo čo najúčelnejšie. Pristúpi sa k  jednoznačnejšiemu zadefinovaniu starostlivosti o 

dieťa a spresneniu možností vykonávania zárobkovej a inej činnosti v období poberania 

materského.  

 

V oblasti poistenia v nezamestnanosti sa zefektívni a zintenzívni revízna činnosť a prijmú 

sa obmedzujúce opatrenia pri spätnom uplatnení si nároku na dávku v nezamestnanosti 

a jednorazovom vyplatení 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť 

podporného obdobia nakoľko sa v poslednom období javí, že narastajú prípady 

účelových dohôd s definovaným pravidelným príjmom, účelového ukončenia 

pracovnoprávneho vzťahu, súbežného poberania dávky v nezamestnanosti a trvania 
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pracovnoprávneho vzťahu čím dochádza k nárastu počtov ako aj výšky vyplatených 

dávok. 

 

63. Návrh rozpočtu obcí na rok 2020 predpokladá výdavky na tovary a služby vo výške 1 226,3 

mil. eur, čo je výrazne nižšie ako očakávaná skutočnosť v roku 2019, ako aj dosiahnutá 

skutočnosť v roku 2018. Berúc do úvahy schválenú legislatívu týkajúcu sa rekreačných 

poukazov, aký je dôvod poklesu tejto výdavkovej položky? Je táto legislatívna úprava 

zahrnutá v rozpočte obcí na roky 2020-2022? Ak áno, prosím uveďte sumy uvažované 

v rozpočte obcí v  jednotlivých rokoch. 

 

Príloha č. 1 k rozpočtu verejnej správy (ďalej len „RVS“)  na roky 2020 až 2022 za rozpočty 

subjektov územnej samosprávy vyjadruje predikciu MF SR o vývoji ich rozpočtového 

hospodárenia v nasledujúcich troch rokoch. Keďže niektoré legislatívne úpravy boli 

schválené bez kvantifikácie dopadov  v doložke vybraných vplyvov, ako napr. aj 

rekreačné poukazy, ich vplyv je možné len aproximovať a prejaví sa reálne až pri 

vykázanej skutočnosti. 

 

Výdavky na tovary a služby na rok 2019 sa rozpočtovali vo výške 1 183 688 tis. eur. Na rok 

2020 sa rozpočtujú vo výške 1 226 329 tis. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 

2019 viac o 42 640 tis. eur. Vyšší odhad výdavkov na tovary a služby na rok 2020 

nadväzuje na zvýšenie prijatých bežných grantov a transferov. Zároveň sa predpokladá 

v priebehu roka 2020 ( podobne ako v očakávanej skutočnosti 2019)dodatočné zapojenie 

bežných zdrojov na financovanie spoločných projektov EÚ a SR z tretieho programového 

obdobia do rozpočtu obcí, ktoré tak ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2020 

jednotlivé rozpočtové kapitoly predbežne nezapájajú. 

 

64. Je v rozpočte obcí na roky 2020-2022 zohľadnená legislatívna úprava spočívajúca 

v dotácii obedov v základných školách a poslednom roku materských škôl? S akým 

spôsobom zaznamenania a výškou sa uvažuje v rozpočte obcí z titulu tejto legislatívy 

v jednotlivých rokoch (uveďte prosím vplyv na konkrétne podpoložky príjmov 

a výdavkov podľa EKRK)? 

 

Na uvedené opatrenie sú rezervované zdroje v rámci kapitoly VPS – rezerva na nové 

zákonné úpravy. Do  rozpočtov samosprávy sa uvedené zdroje prenesú až pri ich 

poskytnutí, keďže realizáciou uvedeného opatrenia je zo zákona poverené Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré bude poskytovať rozpočtové zdroje zriaďovateľom 

podľa počtu nahlásených detí prostredníctvom dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa v rámci podpory rodiny. 

 

65. Prosím uveďte sumy za legislatívne úpravy týkajúce sa miezd v regionálnom školstve 

(osobitne za jednotlivé opatrenia), s ktorými uvažujú rozpočty obcí a VÚC v jednotlivých 

rokoch 2020-2022. Sú tieto úpravy zaznamenané v bilanciách obcí/VÚC alebo sú 

súčasťou rezervy štátneho rozpočtu? 

 

V rámci návrhu štátneho rozpočtu na roky 2020 – 2022 boli v súvislosti s legislatívnymi 

zákonmi zohľadnené výdavky na prenesený výkon štátnej správy v členení podľa 
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uvedenej tabuľky (v eur). Tieto legislatívne úpravy nie sú súčasťou rezervy štátneho 

rozpočtu. 

 

 
 

66. Aj vzhľadom na očakávané výrazne vyššie čerpanie kapitálových výdavkov obcí v roku 

2019 oproti rozpočtu, prosím zdôvodnite opätovne nízky predpoklad čerpania investícií 

v obciach v rokoch 2020-2022? 

 

Na rok 2019 sa čerpanie kapitálových výdavkov obcí rozpočtovalo vo výške 469 260 tis. 

eur. Na rok 2020 sa rozpočtuje vo výške 536 627 tis. eur, čo je oproti schválenému 

rozpočtu na rok 2019 viac o 67 367 tis. eur. Zároveň, tak ako v predchádzajúcom období, 

aj v roku 2020 jednotlivé rozpočtové kapitoly predbežne nezapájajú kapitálové zdroje na 

financovanie spoločných projektov EÚ a SR z tretieho programového obdobia do 

rozpočtu obcí, pričom je predpoklad, že budú zapojené v priebehu roka 2020, podobne 

ako v očakávanej skutočnosti 2019. 
 

67. Návrh rozpočtu VÚC na rok 2020 predpokladá výdavky na tovary a služby vo výške 246,8 

mil. eur, čo je výrazne nižšie ako očakávaná skutočnosť v roku 2019, ako aj rozpočet na 

OBCE
Mzdové výdavky

R 2020

Poistné

R 2020

Osobné výdavky 

R 2020

OV

R 2021 a R 2022

Dopad nov ely  zákona 553/2003 + v ekov ý  automat 57 805 169 20 347 418 78 152 587 78 152 587

Zákon o pedagogický ch a odborný ch zamestnacoch  1 700 236 591 815 2 292 051 2 842 616

Valorizácia  2020 (10%) 56 380 143 19 845 810 76 225 953 76 225 953

Asistenti učiteľa 896 156 315 447 1 211 603 1 211 603

Nov ela zákona 553/2003 Z.z. - učitelia na začiatku kariéry 9 308 670 3 276 652 12 585 322 12 585 322

 VÚC
Mzdové výdavky

R 2020

Poistné

R 2020

Osobné výdavky 

R 2020

OV

R 2021 a R 2022

Dopad nov ely  zákona 553/2003 + v ekov ý  automat 34 488 605 12 139 989 46 628 594 46 628 594

Zákon o pedagogický ch a odborný ch zamestnacoch  683 153 238 420 921 573 1 132 595

Valorizácia  2020 (10%) 32 880 661 11 573 993 44 454 654 44 475 775

Asistenti učiteľa 3 627 050 1 272 950 4 900 000 4 900 000

Nov ela zákona 553/2003 Z.z. - učitelia na začiatku kariéry 5 378 473 1 893 222 7 271 695 7 271 695

REGIONÁLNE  ŠKOLSTVO - zvýšenie OV do NRVS  2020 - 2022 cez MV SR a MŠVVŠ SR
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rok 2019. Aký je dôvod poklesu tejto výdavkovej položky v roku 2020? Rovnako ako 

u obcí, by súčasťou výdavkov na tovary a služby mala byť schválená legislatíva týkajúca 

sa rekreačných poukazov. Je zahrnutá v rozpočtovanej sume? Ak áno, v akej výške za 

jednotlivé roky 2020-2022?  

 

Výdavky na tovary a služby na rok 2019 sa rozpočtovali vo výške 264 869 tis. eur. Na rok 

2020 sa rozpočtujú vo výške 246 834 tis. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 

2019 menej o 18 035 tis. eur. Nižší odhad výdavkov na tovary a služby na rok 2020 

nadväzuje na vývoj skutočného čerpania výdavkov na tovary s služby v rokoch 2017 (v 

sume 239 674 tis. eur) a 2018 (v sume 231 998 tis. eur). Zároveň sa predpokladá v priebehu 

roka 2020 dodatočné zapojenie bežných zdrojov na financovanie spoločných projektov 

EÚ a SR z tretieho programového obdobia do rozpočtu obcí, ktoré tak ako v 

predchádzajúcom období, aj v roku 2020 jednotlivé rozpočtové kapitoly predbežne 

nezapájajú. 

 

EÚ fondy 

 

68. Prosím zdôvodnite predpoklad takmer nulových rozpočtovaných výdavkov (z rozpočtu 

EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) na priame platby v poľnohospodárstve 

a podporu rozvoja vidieka v rokoch 2021 a 2022.  

 

Rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022 zatiaľ neobsahuje žiadne alokácie zo 4. 

PO. Zároveň však obsahuje rezervu na prostriedky EÚ a odvody EÚ, ktorá môže byť 

v prípade potreby použitá na tento účel. 

 

Metodické otázky 

 

69. Zdôvodnite prosím nezahrnutie vplyvu dotácií zelenej energie do príjmov a výdavkov 

odhadu na rok 2019 a návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022. 

 

Od roku 2019 príjmy a výdavky súvisiace s dotáciou zelenej energie nie sú zahrnuté 

v rozpočte, nakoľko uvedené údaje nie sú k dispozícii.  

 

70. Návrh rozpočtového plánu na str. 14 obsahuje informácie o faktoroch, ktoré prispeli 

k revízii hrubého dlhu. Prosím uveďte úrovne dlhu jednotlivých subjektov verejnej 

správy na nekonsolidovanej báze a položky konsolidácie v rokoch 2015 až 2018 (stavy 

k 31.12.). 
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• Otázky RRZ odoslané 30. októbra 2019 (odpovede MF SR z 31. októbra 2019) 

 

Otázky k poskytnutým dátam 

71. Iné nedaňové príjmy štátneho rozpočtu sú v návrhu rozpočtu v porovnaní s NPC 

scenárom nižšie každoročne o 61 mil. eur (po zohľadnení príspevkov od 

prevádzkovateľov hazardných hier). Vysvetlite prosím dôvody poklesu. 

 

V OS 2019 je vyšší príjem na EKRK 290 najmä v kapitole VPS z dôvodu ukončenia 

súdneho sporu.  

 

72. Uveďte prosím odhadované príjmy a výdavky verejných vysokých škôl z podnikateľskej 

činnosti v členení podľa ESA2010 kódov (alebo aspoň kategórií EKRK) v roku 2019. 

Maastrichtský dlh verejnej správy po revíziách v okt. 2019 v tis. eur

Zložky verejnej správy 2015 2016 2017 2018

Dlh ústredných rozpočtových organizácií 
1)

39 812 562 40 647 852 41 769 746 42 560 165

Príspevkové organizácie štátu 3 743 5 030 3 730 16 154

Štátne fondy 0 0 0 150

MH Manažment 15 313 15 223 15 216 15 214

Slovenský pozemkový fond 0 0 0 0

Slovenská konsolidačná, a.s. 0 0 0 0

Železnice slovenskej republiky 78 141 77 797 78 340 83 218

Železničná spoločnosť Slovenska, a.s. 311 938 343 945 351 871 386 388

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) 2 565 2 971 8 339

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292 298 247 767 208 898 169 235

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA) 521 097 521 212 460 923 411 508

Exportno-importná banka Slovenskej republiky 22 725 25 644 9 542 10 121

MH Invest I, s.r.o 2 730 70 30 0

MH Invest II, s.r.o. 0 2 737 2 762 2 755

Slovenská reštrukturalizačná 0 0 0 0

Rozhlas a televízia Slovenska 17 121 36 26

Verejné vysoké školy 3 897 8 218 7 806 5 553

Neziskové organizácie štátne spolu 4 6 8 151

Zdravotnícke zariadenia ústredné 62 854 77 376 109 649 152 218

Ostatné jednotky ústrednej správy 0 0 766 573

Sociálna poisťovňa 723 250 278 395

Zdravotné poisťovne 368 265 736 144

Obce a ich RO 1 391 596 1 350 941 1 379 545 1 472 902

Príspevkové organizácie obcí 957 962 1 327 1 540

Vyššie územné celky 369 383 347 846 369 732 362 819

Príspevkové organizácie VÚC 45 1 339 881 859

Dopravné podniky 105 753 82 612 79 469 76 239

Ostatné jednotky miestnej samosprávy 2 705 5 082 2 577 3 283

Zdravotnícke zariadenia miestne 2 404 1 257 1 075 3 472

Maastrichtský dlh nekonsolidovaný 43 001 255 43 764 117 44 857 914 45 743 421

              - konsolidácia 1 617 015 1 604 355 1 488 384 1 421 569

              - z toho konsolidácia obcí, VÚC a ich PO a NO, zdrav. zar. a dopr. pod. 693 234 744 036 750 213 775 960

Maastrichtský dlh konsolidovaný 41 384 240 42 159 762 43 369 530 44 321 852

HDP v b.c. 79 758 198 81 038 379 84 517 005 89 720 961

Pomer maastricht. dlhu k HDP (%) 51,9 52,0 51,3 49,4
1)

 bez refinančného systému a  vkladov v ŠP

Revízie:

dlhodobé záväzky z obchodného styku a prijaté preddavky boli zahrnuté do 

maastrichtského dlhu (zmena vyplývajúce z revízie Manuálu o vládnom deficite a 

dlhu) 69 862 66 079 63 320 86 502

záväzky zdravotníckych zariadení postúpené na nového veriteľa 35 835 53 185 84 492 90 018

konsolidácia štátnych dlhopisov v držbe Eximbanky -16 437 -12 745 -7 514 7 618

aktualizácia údajov na základe súvah -1 558 830
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Zároveň prosím potvrďte, že návrh rozpočtu v rokoch 2020 až 2022 neuvažuje so 

žiadnymi príjmami a výdavkami spojenými s podnikateľskou činnosťou vysokých škôl. 

 

Nižšie sú v tabuľke uvedené príjmy a výdavky VVŠ zapracované do OS2019. 

V rokoch 2020 až 2022 sa v zmysle zákona príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť 

VVŠ nerozpočtujú. 

 

Podnikateľská činnosť 

Verejné vysoké školy OS 2019 

Príjmy VVŠ spolu 61 491 962 

200 Nedaňové príjmy, v tom: 39 426 551 

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 8 740 942 

220 Administratívne a iné poplatky, v tom: 28 256 223 

222 Pokuty, penále a iné sankcie 6 773 

223 Poplatky a platby z nepriem. a náh. pred. a služieb 27 854 094 

230 Kapitálové príjmy 1 189 

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, z toho: 40 942 

243 Z účtov finančného hospodárenia 40 901 

290 Iné nedaňové príjmy 2 387 256 

300 Granty a transfery 0 

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) 22 065 411 

453 Zostatok z predchádzajúcich rokov 22 065 411 

Výdavky VVŠ spolu 39 426 551 

600 Bežné výdavky, v tom:  39 061 790 

610     Mzdy, v tom:  8 883 197 

620     Poistné, v tom:  3 461 457 

630    Tovary a služby, v tom: 25 768 439 

640     Bežné transfery, v tom: 948 697 

650     Splácanie úrokov a ostatné platby 0 

700     Kapitálové výdavky 364 761 

710 Obstarávanie kapitálových aktív, v tom: 364 761 

720      Kapitálové transfery, v tom: 0 

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) 0 
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73. Na základe emisného plánu by v roku 2019 mal štátny dlh po zohľadnení kurzových 

rozdielov vzrásť o 808 mil. eur, pričom podľa návrhu rozpočtového plánu sa v prognóze 

uvažuje s jeho nárastom o 773 mil. eur. Vysvetlite prosím dôvody rozdielu. 

 

Identifikovaný rozdiel vychádza z hodnoty prijatých zábezpek (kolaterál) reportovanej 

Štátnou pokladnicou k 31.12.2018 vo výške 35,2 mil. eur. MF SR pre rok 2019 vo výpočte 

hrubého dlhu pre účel Programu stability SR na roky 2019 až 2022 neutralizovalo 

hodnoty prijatých zábezpek z dôvodu ich výrazne volatilného vývoja. Tento prístup bol 

zachovaný aj v prípade Návrhu rozpočtového plánu na rok 2020. Pre rok 2019 tak MF SR 

aktuálne uvažuje s nulovou hodnotou prijatých zábezpek.  

 

74. Porovnaním údajov v návrhu rozpočtu zdravotných poisťovní  na roky 2020 až 2022 

(príloha 1, str. 12) s výpočtom rastu výdavkov cez NPC scenár a popísané opatrenia 

(hlavná kniha, str. 99-103) vychádzajú rozdiely v rokoch 2021 a 2022 vo výške 61 resp. 105 

mil. eur (tabuľka nižšie). Prosím uveďte, či návrh rozpočtu uvažuje s ďalšími opareniami 

nad rámec popísaných v hlavnej knihe. 

Výdavky zdravotných poisťovní (mil. eur) 

  2019 2020 2021 2022 zdroj 

Výdavky VZP (bez transferu akcionárom) 5 167 5 418 5 679 5 942 Príloha 1, str. 12 

A. Zmena oproti roku 2019 - 251 512 775   

NPC scenár - 232 455 680 Hlavná kniha str. 99-103 

Hodnotové opatrenia a zmeny politík - 167 245 323  
Úsporné opatrenia - -148 -249 -333  

Výdavky VZP (bez transferu akcionárom) 5 167 5 418 5 618 5 837  
B. Zmena oproti roku 2019 - 251 451 670   

Rozdiely (A-B)   0 61 105   

 

Revízia výdavkov identifikuje úsporné a hodnotové opatrenia s ich celkovým 

potenciálom. Koľko z tohto potenciálu sa MZ SR zaviaže realizovať v jednotlivých rokoch 

závisí aj od politických rozhodnutí. 

 

MF SR a MZ SR dospeli k dohode na očakávanom plnení opatrení pre rok 2020. Hodnoty 

pre roky 2021 a 2022 sú odhad vychádzajúci z potenciálu, za predpokladu úspešného 

plnenia v roku 2020. Zároveň nie je úplne jasné aký budú mať dopad v nasledujúcich 

rokoch legislatívne zmeny (napr. rekreačné poukazy alebo zastavenie exekúcii v roku 

2019). 

 

Výdavky VZP pre rok 2020 sú rátané ako naznačuje tabuľka RRZ (OS 2019 + NPC + 

hodnotové opatrenia a PC – úsporné opatrenia, Tabuľka 4 v revízii). Odhad výdavkov 

VZP na roky 2021 a 2022 však takto rátaný nie je. Ak by sme zarátali pokračovanie 

úsporných opatrení, ale nezarátali PC nárasty (lebo ich zatiaľ nepoznáme, nie je politická 

dohoda), dostali by sme pravdepodobne nerealisticky nízky nárast VZP. Úsporné 

opatrenia zatiaľ nikdy na 100% plnené neboli a PC nárasty boli vyššie ako sme očakávali). 

Pre roky 2021 a 2022 sme preto použili NPC scenár. Báza je OS 2020 (predpokladá plnenie 

opatrení) a k nej pripočítavame len NPC položky. 
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K takémuto odhadu rokov 2021 a 2022 sme následne prirátali jednu PC položku, lebo 

došlo k dohode medzi rezortami (selektívne dofinancovanie ÚZS, ŠAS a VAS, Opatrenie 

15, Tabuľka 6 v revízii). 

 

Tabuľka 4: Rozpočet 2020 a zmeny výdavkov   

 mil. eur 

Rozpočet 2019 schválený Vládou SR* 4 931 

Očakávaná skutočnosť 2019 5 167 

Zmeny 2020 voči očakávanej skutočnosti 2019, z toho 251 

NPC 232 

PC 167 

úsporné opatrenia -148 

Rozpočet VZP 2020 (OS 2019 + zmeny) 5 418 

Nárast rozpočtu voči očakávanej skutočnosti 2019 4,9 % 

Rozpočet na zdravotníctvo 2020 (vrátane kapitoly MZ)  5 577 

*ďalších 55 mil. eur pribudlo po rokovaní NR SR 2019  

 

R 2020 5 418 
 

Zmeny voči roku 2020 2021 2022 

NPC 223 448 

Selektívne dofinancovanie ÚZS, ŠAS, 

VAS 38 76 

Výdavky VZP 5 679 5 942 

 

Dodatočné otázky k poskytnutým odpovediam (doručené dňa 28.10.2019)4 

75. Návrh rozpočtu obsahuje informáciu o viazaní výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2019 

v celkovej výške 214 mil. eur. Prosím rozdeľte túto sumu podľa EKRK5 a jednotlivých 

kapitol rozpočtu. V prípade viazania konkrétnych vecných titulov (napríklad v rezorte 

obrany a dopravy) prosím uveďte ich názvy. Zároveň prosím uveďte, či už došlo 

k viazaniu, resp. kedy sa uskutoční. 

 

                                                           
4  V texte sú uvedené aj pôvodné otázky RRZ a odpovede MF SR, na ktoré nadväzujú dodatočné otázky RRZ. 
5  EKRK – ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
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MF SR v rámci spracovania očakávanej skutočnosti predpokladalo nasledovnú 

štruktúru viazania výdavkov kapitol štátneho rozpočtu.  
 

 

 

V súčasnosti prebiehajú kroky smerujúce k realizácii uvedeného viazania, čo 

môže mať aj vplyv na jeho výslednú podobu. 
 

Prosím uveďte názvy vecných titulov v rezorte obrany a dopravy.  
 

MDV SR v sume 40 699 083 eur hlavne na kapitálových transferoch pre ŽSR, NDS a 

dotácií na podporu bývania, pričom MDV SR malo voľnosť sa rozhodnúť, na ktorých 

konkrétnych položkách bude uvedené finančné prostriedky viazať.  

 

MO SR v sume 40 000 000 eur hlavne na projektoch nákupu vojenskej techniky 

a materiálu,  pričom MO SR malo voľnosť sa rozhodnúť, na ktorých konkrétnych 

položkách bude uvedené finančné prostriedky viazať.  

 

76. Návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladal jednorazové hotovostné príjmy z udelenia 

licencií v oblasti hazardných hier vo výške 59 mil. eur. Prosím uveďte, či už došlo 

k hotovostnému plneniu týchto príjmov a v akej výške (vrátane zaznamenania podľa 

EKRK). Uveďte prosím aj odhadované príjmy za celý rok 2019. 

 

Príjmy z udelenia licencií v oblasti hazardných hier sa sledujú v kapitole VPS na 

podpoložke EKRK 221004 - Ostatné poplatky, a to spolu s ďalšími 

administratívnymi poplatkami. Nakoľko je na tejto podpoložke sledovaných 

niekoľko typov ostatných administratívnych poplatkov, nie je možné 

identifikovať príjmy z jednotlivých administratívnych poplatkov obsiahnutých 

na tejto podpoložke. Skutočnosť na uvedenej podpoložke k 31.08.2019 

predstavuje celkovo sumu 167 678 133,10 eur. 

 

Zároveň uvádzame, že odhadované príjmy za celý rok 2019 z udelenia licencií sú 

v sume 59 mil. eur (úroveň rozpočtu). 

Prehľad možných úsporných opatrení v roku  2019 zoradený podľa výšky úspory

kapitola osobné výdavky prevádzka vecné tituly spolu 

Ministerstvo obrany SR 11 674 937 17 325 063 40 000 000 69 000 000

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 894 821 4 906 096 40 699 083 46 500 000

Ministerstvo vnútra SR 26 992 936 11 007 064 38 000 000

Ministerstvo financií SR 7 398 165 5 601 835 13 000 000

Ministerstvo spravodlivosti SR 6 222 046 3 777 954 10 000 000

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 338 530 8 661 470 10 000 000

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 5 237 894 2 762 106 8 000 000

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 589 529 4 410 471 5 000 000

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 161 166 2 338 834 4 500 000

Ministerstvo zdravotníctva SR 1 181 875 1 818 125 3 000 000

Ministerstvo kultúry SR 576 379 1 223 621 1 800 000

Ministerstvo životného prostredia SR 359 164 1 240 836 1 600 000

Ministerstvo hospodárstva SR 486 946 1 013 054 1 500 000

Štatistický úrad SR 485 970 614 030 1 100 000

Generálna prokuratúra SR 440 839 559 161 1 000 000

Spolu (bez VPS) 66 041 197 67 259 720 80 699 083 214 000 000
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Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2019-2021 obsahoval na rok 2019 

modifikujúcu položku štátneho rozpočtu vo výške -49 110 tis. eur, ktorá upravovala výnos 

z licencií vydaných k hazardným hrám. Podľa odpovede MF SR poskytnutej RRZ dňa 24. 

októbra 2018 súvisela táto úprava s rozpočítaním jednorazových hotovostných príjmov 

do obdobia, na ktoré sa licencie udeľujú v zmysle metodiky ESA2010. 

 

Prosím zdôvodnite zníženie tejto modifikujúcej položky na nulu v rámci očakávaného 

vývoja v roku 2019 (hlavná kniha Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022, str. 

15, tabuľka modifikujúcich faktorov), ak podľa Vašej odpovede sú odhadované 

hotovostné príjmy z udelenia licencií v roku 2019 na úrovni rozpočtu.  

 

Hodnota akrualizácie uvedenej položky bude závisieť od skutočnej realizácie 

jednotlivých úkonov, v tomto prípade počtu a podmienok udelených licencií.  

 

77. V súvislosti s dohodou o ukončení súdnych sporov medzi MF SR a správcom konkurznej 

podstaty Devín banky (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk) došlo 

podľa výkazu FIN 1-12 vo februári 2019 k úhrade sumy 35,5 mil. eur z kapitoly Všeobecnej 

pokladničnej správy (podpoložka EKRK 637018). Uveďte prosím, či došlo v súvislosti 

s touto zmluvou aj k zaznamenaniu inej transakcie (uveďte prosím sumu, zaznamenanie 

na EKRK), resp. či odhad salda uvažuje s nejakou transakciou, ktorá sa uskutoční do 

konca roka 2019. 

 

Na strane príjmov kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy bol narozpočtovaný 

nedaňový príjem v sume 35 mil. eur, do konca roka sa očakáva jeho plnenie. 
  

 Prosím uveďte konkrétnu podpoložku EKRK, na ktorej bol tento príjem rozpočtovaný. 

 

V kapitole VPS na podpoložke EKRK 292027 – Iné je v roku 2019 rozpočtovaná suma 35 

000 000 eur. 

  

78. Prosím zdôvodnite predpokladaný nárast záväzkov zdravotníckych zariadení o 75 mil. 

eur v odhade na rok 2019. Akým spôsobom je v bilancii zdravotníckych zariadení 

zahrnuté druhé a tretie kolo ich oddlženia, ktoré prebehlo v marci a auguste 2019? 

 

Predpokladaný nárast záväzkov  zdravotníckych zariadení o 75 mil. eur v odhade 

na rok 2019 vychádzala z dostupných informácií v čase spracovania OS2019 

vrátane zohľadnenia druhého kola oddlženia, ktoré prebehlo v marci 2019.  

Finálna  bilancia zdravotníckych zariadení bude známa až z koncoročných 

finančných výkazov. 

Konkrétne položky v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej 

správy sú v OS2019 len indikatívne, keďže do konca roku 2019 je ešte možné 

vykonávať ich ďalšie úpravy. 
 

Prosím špecifikujte, akou sumou je v odhadovanom náraste záväzkov zdravotníckych 

zariadení zahrnuté druhé kolo oddlženia. Zároveň prosím uveďte, či a v akej výške došlo 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3144461&l=sk
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k oddlženiu tých záväzkov, ktoré boli postúpené na špecializované spoločnosti (t.j. ide o 

záväzky, ktoré boli zaznamenané v maastrichtskom dlhu). 

 

V odhadovanom náraste záväzkov zdravotníckych zariadení je zahrnuté druhé kolo 

oddlženia v sume 55,1 mil. eur. Pre konkrétne typy záväzkov ktoré boli v uvedenom 

oddlžovaní postúpené na špecializované spoločnosti sa prosím obráťte na MZ SR. 

 

79. Rozdeľte prosím prijaté úvery a splátky istín obcí a VÚC uvedené v prílohe č. 1 návrhu 

rozpočtu na tie od sektora verejnej správy (napríklad ŠFRB, ŠFA) a tie od subjektov mimo 

sektora verejnej správy. 

 

Príloha č. 1 k rozpočtu verejnej správy (ďalej len „RVS“)  na roky 2020 až 2022 za 

rozpočty subjektov územnej samosprávy vyjadruje predikciu MF SR o vývoji ich 

rozpočtového hospodárenia v nasledujúcich troch rokoch. Ide o odhad vývoja 

budúcich príjmov a výdavkov územnej samosprávy prioritne s cieľom 

zadefinovať očakávané saldo ich rozpočtového hospodárenia v rámci celkového 

salda rozpočtu verejnej správy. Vychádzajúc z toho MF SR zostavuje predikciu 

príjmov a výdavkov na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie. Z tohto dôvodu nie je možné rozdeliť prijaté úvery a splátky istín 

obcí a VÚC uvedené v prílohe č. 1 na tie od sektora verejnej správy (napríklad 

ŠFRB) a tie od subjektov mimo sektora verejnej správy. 

 

Na základe údajov z prílohy 1 návrhu rozpočtu by dlh obcí a VÚC (prijaté úvery znížené 

o splácanie istiny) mal poklesnúť o 40 mil. eur v roku 2020, klesnúť o 20 mil. eur v roku 

2021 a vzrásť o 10 mil. eur v roku 2022. Keďže podľa Vašej odpovede nie je možné rozdeliť 

prijaté úvery a splátky istín samosprávy podľa toho, či ide o subjekt v rámci verejnej 

správy resp. mimo nej, prosím zdôvodnite prečo prognóza hrubého dlhu predpokladá 

pokles dlhu samospráv o rozdielne hodnoty ako sú uvedené v prílohe 1 (konkrétne ide 

o pokles o 73 mil. eur v roku 2020, o 45 mil. eur v roku 2021 a o 21 mil. eur v roku 2022).  

 

Samospráva 
   

(v tis. eur) 2020 N 2021 N 2022 N 

prijaté úvery (FO) 195 000 195 000 225 000 

    z toho: od ŠFRB  62 900 62 900 62 900 

    z toho: od AF  180 180 180 

    z toho: od EF  10 200 4 800 10 200 

splácanie istín  (FO) 235 000 215 000 215 000 

    z toho: ŠFRB  40 166 42 402 42 402 

    z toho: AF  115 90 50 

    z toho: EF  190 190 190 
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80. Uvažuje návrh rozpočtu s príjmami z pripravovaného predaja 5G licencií? V prípade, že 

áno, prosím uveďte sumy a ich zaznamenanie podľa EKRK. 

 

V návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 sa každoročne rozpočtujú príjmy na EKRR 

221004. 

 

Prosím uveďte, či očakávaná skutočnosť za rok 2019 alebo návrh rozpočtu na roky 2020 

až 2022 uvažujú s príjmami z pripravovaného výberového konania na frekvencie z pásma 

700 MHz (ide o frekvencie, ktoré umožnia poskytovanie služieb mobilných sietí piatej 

generácie 5G: https://www.teleoff.gov.sk/tlacove-spravy/). V prípade, že áno, uveďte 

prosím odhadované hotovostné príjmy a ich akrualizáciu v zmysle metodiky ESA2010.   

 

Tieto údaje nie je možné  poskytnúť. 

 

81. Rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške 

250 mil. eur ročne. Podľa popisu by mala vykryť výdavky na podporu stravovacích 

návykov detí, zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, 

príspevky na zásluhy v športovej oblasti, zriadenie Fondu na podporu športu, výdavky 

spojené s pozemkovými úpravami, dotačné nástroje v poľnohospodárstve a výdavky 

súvisiace s novelou zákona o e-Governmente. Uveďte prosím predpokladané vplyvy 

týchto opatrení, s ktorými sa uvažovalo pri tvorbe rezervy. Zahŕňa rezerva aj vplyvy iných 

opatrení? V prípade, že áno, prosím špecifikujte ich a uveďte ich vplyvy. 

 

V rezerve na riešenie vplyvov nových zákonných úprav sa rozpočtujú hlavne 

výdavky súvisiace s pripravovanými legislatívnymi zmenami. V rámci uvedeného 

výdavkového titulu sa uvažuje s výdavkami na podporu výchovy k stravovacím 

návykom detí, na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 

škole, na príspevky za zásluhy v športovej oblasti a na za zriadenie Fondu na 

podporu športu. Ďalšími výdavkami sú výdavky týkajúce sa pozemkových úprav 

a dodatočných nástrojov na podporu v poľnohospodárstve a výdavky súvisiace 

s novelou zákona o e-Governmente. 

 

Uveďte prosím predpokladané vplyvy Vami vymenovaných týchto opatrení, s ktorými sa 

uvažovalo pri tvorbe rezervy. 

 

Vplyvy vychádzajú z dostupných kvantifikácií k jednotlivým legislatívnym predpisom. 

https://www.teleoff.gov.sk/tlacove-spravy/
https://www.teleoff.gov.sk/tlacove-spravy/

