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Príloha č. 4:  Výsledky rozpočtového hospodárenia miest a obcí 
za rok 2001 
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Súhrnná charakteristika plnenia rozpočtov obcí v roku 2001 
 

 Právne postavenie obcí a základné princípy ich finančného a rozpočtového hospodá-

renia ustanovujú Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení a zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení. 

 Tieto zákonné normy deklarujú, že obec: 

- je samostatným samosprávnym územným celkom s právnou subjektivitou, 

- za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými finančnými 

prostriedkami, 

- základom  finančného  hospodárenia  je  rozpočet,  ktorý  vyjadruje jej ekonomickú  

samostatnosť. 

 Rozpočty obcí schválené obecnými a mestskými zastupiteľstvami predpokladali v 

roku 2001 príjmy 30 858,6 mil. Sk, výdavky 32 386,3 mil. Sk a účtovný schodok 1 527, 7 

mil. Sk. 

 Skutočné príjmy obcí dosiahli 32 718,1 mil. Sk a výdavky 30 585,8 mil. Sk. Medzi-

ročne sú príjmy nižšie o 939,3 mil. Sk a výdavky o 1 023,9 mil. Sk.   

 Hospodárenie obcí v roku 2001 skončilo účtovným prebytkom 2 132,3 mil. Sk. 

 

l. Vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí 

 

1.1 Záväzné limity dotácií 

 
 Zákonom č. 472/2000 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2001 boli schválené dotácie zo 

štátneho rozpočtu SR obciam v celkovej sume 2 270,0 mil. Sk, z toho: 

     a) 582,0 mil. Sk na výkon  samosprávnych funkcií obcí s počtom  obyvateľov do 3 000   

     b) 1 420,0 mil. Sk pre mestskú verejnú dopravu v  mestách  Banská Bystrica,  Bratislava,                

Košice, Prešov a Žilina (v tom 453,0 mil. Sk na kapitálové výdavky a 967,0 mil. Sk na bežné 

výdavky) 

     c) 155,0 mil. Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v 

rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby, 

     d) 113,0 mil. Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich 

samosprávnych funkcií.         

 Podľa  údajov o pokladničnom  plnení štátneho rozpočtu k 31.12.2001 obce čerpali 

dotácie v celkovej rozpočtovanej sume 2 270,0 mil. Sk a aj v štruktúre tak, ako bola rozpoč-

tovaná.  
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 Okrem toho bolo pre obce rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa 

137,5 mil. Sk z  výťažku  lotérií  a  iných podobných hier. Rozpočtovými opatreniami bolo 

z uvedenej sumy presunutých 15,0 mil. Sk do kapitoly Krajského úradu Žilina na rekonštruk-

ciu Národného domu v Martine a zvyšných 122,5 mil. Sk sa použilo na: 

     - záchranu historického jadra mesta Banská Štiavnica (12,0 mil. Sk), 

     - záchranu historického jadra mesta Bardejov (10,0 mil. Sk), 

     - záchranu historického jadra mesta Levoča (10,5 mil. Sk), 

     -  obnovu národných kultúrnych pamiatok pre mesto Bratislava (13,0 mil. Sk), 

     - dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej        

        komplexnej bytovej výstavby (70,0 mil. Sk),                                                

     - rekonštrukciu domovov dôchodcov v Bratislave (7,0 mil. Sk). 

 

1.2 Podiely na výnosoch republikových daní 

        

 Prevod  podielových  daní do rozpočtov obcí k 31.12.2001 podľa výkazu NBS  dosia-

hol  9 335,5 mil. Sk. Z uvedenej sumy na jednotlivé podielové dane pripadá (v mil. Sk): 

 
  

Rozpočtový 
zámer 2001 

 

 
Skutočnosť 
k 31.12.2001 

 

 
Plnenie v 

% 
 

daň z príjmov fyzických osôb zo zá-  
vislej činnosti a funkčných požitkov 

6  890,0 6 889,4 100,0 

daň z príjmov právnických osôb     1 458,0 1 512,5 103,7 
cestná daň    890,0 933,6 104,9 
SPOLU 9 238,0 9 335,5 101,1 

 

2. Príjmy obcí 

 Príjmy rozpočtov obcí v roku 2001 dosiahli 32 718,1  mil. Sk, čo oproti rozpočtové-

mu zámeru vo výške 30 858,6 mil. Sk predstavuje plnenie na 106,0  %.  

 V priemere na obyvateľa SR pripadá 6 060,86 Sk, najvyššie (6 813,37 Sk)  sa dosiahli 

v obciach nad 5 000 obyvateľov, najnižšie (4 880,52 Sk) vo veľkostnej skupine  obcí 2 001 - 

3 000 obyvateľov. 

 
2.1 Príjmy  z  hľadiska  ekonomickej  klasifikácie 

 Päť hlavných kategórií  sa na celkových príjmoch podieľalo nasledovne (v mil. Sk, 

resp. v %): 
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Kategória príjmov Skutočnosť k 

31.12.2001 
Podiel z celko-
vých príjmov  

Daňové príjmy 13 992,3 42,8 
Nedaňové príjmy 10 924,8 33,4 
Granty a transfery 4 773,4 14,6 
Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 
a z predaja majetkových účastí 

297,1 0,9 

Prijaté úvery 2 730,5 8,3 
Spolu 32 718,1 100,0 

 

 a) Obce SR dosiahli daňové príjmy 13 992,3 mil. Sk, čo je v porovnaní s ich rozpo-

čtom 13 662,9 mil. Sk viac o 329,4 mil. Sk. Rozpočtový zámer obcí sa splnil na 102,4 %. V 

prepočte na obyvateľa predstavujú 2 592,01 Sk (najvyššie 2 822,85 Sk v obciach nad 5 000 

obyvateľov, najnižšie 2 215,73 Sk v obciach s počtom obyvateľov 3 001 - 4 000).  

           Výnos  dane  z  príjmov  fyzických osôb zo  závislej činnosti a funkčných požitkov  

dosiahol 6 888,5 mil. Sk, čo v priemere na obyvateľa SR činí 1 276,07 Sk.  

 Z výnosu dane z príjmov právnických osôb  obce získali 1 515,4 mil. Sk, čo je v po-

rovnaní s rozpočtovým zámerom viac o 65,7 mil. Sk. V priemere na obyvateľa predstavujú 

280,72 Sk.  

 Uvedené údaje vychádzajú zo spracovania výkazov obcí. Rozdiel medzi sumou vyka-

zovanou obcami a Národnou bankou Slovenska bude v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 

586/2001 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2002 predmetom vyrovnania s obcami do 31.3.2002. 

        Daň z nehnuteľností obce zinkasovali vo výške 3 689,5 mil. Sk. V porovnaní s rokom 

2000 je to viac o 88,7 mil. Sk. V prepočte na obyvateľa SR jej výnos predstavuje 683,46 Sk 

(najvyšší 767,48 Sk je v kategórii obcí nad 5 000 obyvateľov, najnižší 494,24 Sk v kategórii 

3 001 - 4 000 obyvateľov). 

 Príjmy z domácich daní na tovary a služby  dosiahli 1 898,9 mil. Sk, čo predstavuje 

plnenie rozpočtu na 107,3 %.  

 Výnos daní za špecifické služby 939,4 mil. Sk tvoria najmä dane z predaja alkoholic-

kých nápojov a tabakových výrobkov (375,3 mil. Sk) a dane za užívanie verejného priestran-

stva (274,7 mil. Sk). 

 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činností dosiahli 959,5 mil. Sk. 

Rozhodujúcim v tejto skupine daní bol výnos cestnej dane, ktorý predstavuje 933,6 mil. Sk. 

 b) Do kategórie nedaňových príjmov, ktoré dosiahli 10 924,8 mil. Sk (v prepočte  na  

obyvateľa 2 023,76 Sk), patria: 

     - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 449,0 mil. Sk; v porovnaní s rozpočtovým 
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zámerom obcí  je to viac o 3,7  %, 

     - administratívne a iné poplatky a platby 1 448,9 mil. Sk; ide o príjmy najmä zo správnych 

poplatkov, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlase,  

náhrady od obyvateľov obce za odvoz odpadu, 

     - kapitálové príjmy 2 525,1 mil. Sk; v porovnaní s rozpočtom (3  344,2 mil. Sk) to pred-

stavuje plnenie len na 75,5  %. Z predaja základných  kapitálových  aktív obce získali 1 236,6 

mil. Sk (v tom z predaja budov 784,0 mil. Sk a bytov 380,6 mil. Sk), z predaja pozemkov      

1 200,5 mil. Sk a z ostatných kapitálových príjmov 88,0 mil. Sk,  

     - úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 192,2 mil. Sk, 

     - iné nedaňové príjmy obce 6 309,6 mil. Sk (57,8 % úhrnných nedaňových príjmov). Sú  

tu zahrnuté najmä príjmy z prevodov  peňažných  fondov  obcí (2 453,3 mil. Sk),  z prenaja-

tých budov a zariadení (1 120,0 mil. Sk), príspevky NÚP na podporu zamestnanosti (1 120,6 

mil. Sk), príjmy z prenajatých obecných bytov (367,4 mil. Sk),  z odvodov príspevkových 

organizácií (171,7 mil. Sk), z dobropisov (60,0 mil. Sk), z  náhrad z poistného plnenia  

a z výťažku lotérií a z ostatných nedaňových príjmov (840,0 mil. Sk). 

 c) Granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov boli obciam poskytnuté v 

sume 4 773,4 mil. Sk, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 114,8 %.  Z uvedenej sumy 

tvoria 2 134,4 mil. Sk bežné a všeobecné granty a transfery a 2 639,0 mil. Sk kapitálové gran-

ty a transfery.   

 d) Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí dosiahli cel-

kom  297,1 mil. Sk, čo vo vzťahu k rozpočtu predstavuje 154,2  %-né plnenie.  

 e) V roku 2001 prijali obce úvery v sume 2 730,5 mil. Sk. O ich podiele na celkových 

príjmoch a o medziročných tendenciách informujú nasledovné údaje (v mil. Sk, resp. v %): 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2000 

Rozpočet 
2001 

Skutočnosť 
 2001 

index 
2001/2000 

Prijaté úvery 6 302,8 2 370,8 2 730,5 43,3 
Príjmy celkom 33 657,4 30 858,6 32 718,1 97,2 
Podiel prijatých úverov na 
celkových príjmoch v  % 

18,7 7,7 8,3 x 

  

 Rozpočtovaný objem úverov sa síce prekročil o 15,2  %, avšak medziročne prijaté 

úvery poklesli o 3 572,3 mil. Sk. Vysoký objem úverov v  roku 2000 bol spôsobený úverom 

4 700 mil. Sk, ktorý poskytla Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy Deutsche Bank  Luxem-

burg, S.A.     

 Štruktúru prijatých úverov charakterizujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 
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Ukazovateľ Rozpočet     

2001 
Skutočnosť 

2001 
% plnenia 

Prijaté úvery celkom 
 v tom: 
              
Tuzemské úvery   (98,3 %) 
   -   z dlhopisov                       
   -   ostatné položky        
 
Zahraničné úvery    (1,7 %)       
   -  dodávateľské úvery 
   - ďalšie zahraničné úvery        

2 370,8 
 
 

2 326,5 
77,3 

2 249,2 
 

44,3 
0 

44,3 

2 730,5 
 
 

2 685,0 
20,4 

2 664,6 
 

45,5 
1,2 

44,3 

115,2 
 
 

115,4 
26,4 

118,5 
 

102,7 
x 

100,0 
 

 V prepočte na 1 obyvateľa predstavujú prijaté úvery 505,81 Sk. Podľa veľkostných 

kategórií obcí sa výška úveru na obyvateľa zvyšuje so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov      

(s výnimkou obcí s počtom obyvateľov 3001 - 4000), ako o tom svedčia údaje nasledujúcej 

tabuľky: 

 
Veľkostná kategória obcí  Prijaté úvery na 1 obyvateľa 

 
Slovenská republika 
 

 
505,81 

do 500 obyvateľov 
od 501 do 1 000 
od 1 001 do 2 000 
od 2 001 do 3 000 
od 3 001 do 4 000 
od 4 001 do 5 000 
nad 5 001  
 

173,24 
221,18 
303,01 
343,36 
277,16 
450,61 
681,96 

 

 
2.2 Príjmy z hľadiska odvetvovej klasifikácie 

 
 Ich štruktúru charakterizujú nasledovné údaje (v mil. Sk, resp. v %): 

 
Odvetvie Skutočnosť 

2001 
Podiel z celko-
vých príjmov  

Hospodárstvo 230,4 0,7 
Peňažné a technické služby 6,9 0,0 
Spoloč. služby a činnosti pre obyv. 16 199,2 49,5 
Obrana a bezpečnosť 31,7 0,1 
Správa 5 822,4 17,8 
Finančné opatrenia 10 427,5 31,9 
Spolu 32 718,1 100,0 
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 V rozpočtovej skupine 1 - Hospodárstvo k dosiahnutým príjmom v celkovej sume 

230,4 mil. Sk rozhodujúcou mierou prispeli príjmy za oddiel Lesníctvo (69,8 mil. Sk)  a od-

diel Vodné hospodárstvo (118,7 mil. Sk).  

       V rozpočtovej skupine 3 - Peňažné a technické služby je príjem 6,9 mil. Sk z 56,5 % 

tvorený príjmami za služby technického charakteru a zo 43,5 % prijatými grantmi na požiar-

nu ochranu. 

 Príjmy rozpočtovej skupiny 4 - Spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo        

16 199,2 mil. Sk tvoria rozhodujúcu časť 49,5 % celkových príjmov obcí. Ich štruktúra podľa 

jednotlivých oddielov je nasledovná: 

     - oddiel 40 - Školstvo: 5,7 mil. Sk; z toho 94,7 % tvorili príjmy od materských škôl, 

    - oddiel 41 - Telesná výchova a šport: 4,8 mil. Sk; najmä zo základnej a rekreačnej telesnej 

výchovy a športu, 

     - oddiel 42 - Kultúra: 134,0 mil. Sk; najmä za klubové zariadenia (47,2 mil. Sk), kiná 

(12,7 mil. Sk)  a ostatnú činnosť v kultúre (65,6 mil. Sk), 

     - oddiel 43 - Zdravotníctvo: 40,7 mil. Sk; z toho 96,3 % obce získali za poskytnuté zdra-

votnícke služby v obecných zariadeniach (územné jasle, príp. iné obecné zdravotnícke zaria-

denia),  

     - oddiel 44 - Sociálne zabezpečenie: 55,3 mil. Sk z príjmov zo zariadení a poskytovaných 

služieb sociálnej starostlivosti a starostlivosti o starých občanov,  

     - oddiel 45 - Bytová výstavba, bytové hospodárstvo a ubytovacie služby: 886,3 mil. Sk; 

najmä z tržieb bytového hospodárstva (643,2 mil. Sk) a z príjmov za poskytovanie ubytova-

cích služieb, 

     - oddiel 46 - Služby miestneho hospodárstva: 134,8 mil. Sk z poplatkov za služby miest-

neho hospodárstva a pohrebníctva, 

     - oddiel 47 - Ochrana životného prostredia: 426,7 mil. Sk; najmä z poplatkov od obyvateľ-

stva za odstránenie a uloženie komunálnych odpadov 342,5 mil. Sk a z administratívnych a 

iných poplatkov súvisiacich s environmentálnou činnosťou, 

     - oddiel 48 – Neziskové právnické osoby: 17,4 mil. Sk od nadácií a neziskových organizá-

cií. 

     - oddiel 49 - Dane a poplatky od fyzických a právnických osôb:  14 493,5  mil. Sk; tieto 

príjmy tvoria dane a poplatky od  fyzických  osôb  8 549,9 mil. Sk a od  právnických osôb     

5 943,6 mil. Sk. 

Príjem z daní a poplatkov od  fyzických osôb v štruktúre tvorili: 

- podiel na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov           
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6 888,5 mil. Sk,  

- daň z nehnuteľností 1 063,0 mil. Sk, 

- dane za špecifické služby 493,1 mil. Sk, 

- administratívne poplatky 87,4 mil. Sk, 

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 1,9 mil. Sk, 

- z predaja pozemkov 3,6 mil. Sk, 

- ostatné príjmy od fyzických osôb  12,4 mil. Sk. 

Štruktúra príjmov z  daní  a  poplatkov od  právnických osôb je nasledovná:  

- podiel na  dani z príjmov právnických osôb 1 515,4 mil. Sk, 

- daň z nehnuteľností 2 626,4 mil. Sk, 

- dane za špecifické služby 446,1 mil. Sk, 

- cestná daň 959,3 mil. Sk, 

- administratívne poplatky 348,9 mil. Sk,  

- ostatné príjmy od právnických osôb 47,5 mil. Sk. 

 V rozpočtovej skupine 5 - Obrana a bezpečnosť  sa príjmy 31,7 mil. Sk dosiahli z  

činnosti obecnej polície. 

 V rozpočtovej skupine 6 - Správa  5 822,4 mil. Sk tvoria  príjmy samospráv obcí.                                 

            Príjmy v rozpočtovej  skupine  8 - Finančné opatrenia 10 427,5 mil. Sk pochádzajú 

najmä z dotácií zo štátneho rozpočtu a  štátnych fondov (3 392,8 mil. Sk), z prevodov 

z fondov a mimorozpočtových prostriedkov (3 470,8 mil. Sk, z toho rezervného fondu           

1 002,8 mil. Sk, z fondu rozvoja bývania 783,5 mil. Sk,  z cestného fondu  33,5 mil. Sk, 

z prevodov z ostatných peňažných fondov obcí 289,2 mil. Sk, zo štátnych účelových fondov 

902,9 mil. Sk, zo združených prostriedkov 71,5 mil. Sk, z iných mimorozpočtových pros-

triedkov 387,4 mil. Sk), z doplnkových príjmov od fyzických osôb (399,6 mil. Sk), z dopln-

kových  príjmov  od  právnických  osôb (2 421,4 mil. Sk), z príjmov od Európskej únie (47,5 

mil. Sk) a z ostatných príjmov z finančných opatrení (695,4 mil. Sk). 

 

3. Výdavky  obcí  

 
 V roku  2001 dosiahli  30 585,8  mil. Sk, čo  oproti  rozpočtovým zámerom (32 386,3 

mil. Sk) predstavuje plnenie na 94,4 %. Ich suma v prepočte  na  obyvateľa činí 5 665,86 Sk.  

 Vývoj  výdavkov v troch hlavných kategóriách a ich podiel z hľadiska ekonomickej 

klasifikácie  na  celkových  výdavkoch  bol  nasledovný (v mil. Sk, resp. v %):  
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Kategória výdavkov Rozpočet  
2001 

Skutočnosť  
2001 

Plnenie Štruktúra 
výdavkov 

Bežné výdavky 20 429,8 19 873,3 97,3 65,0 
Kapitálové výdavky 9 307,2 8 754,1 94,1 28,6 
Poskytovanie úverov a pôžičiek, 
účasť na majetku a splácanie istiny  

2 649,3 1 958,4 73,9 6,4 

Spolu 32 386,3 30 585,8 94,4 100,0 
 

 
3.1. Výdavky z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

 
 a) Bežné výdavky  dosiahli 19 873,3 mil. Sk a medziročne sa zvýšili o 1 125,7 mil. 

Sk. Prepočítané na obyvateľa  predstavovali 3 681,43 Sk, pričom z hľadiska veľkostných  

kategórií  obcí   najvyššie boli v  obciach nad 5000 obyvateľov (4 116,42 Sk) a najnižšie      

(2 810,66 Sk) v obciach s počtom obyvateľov od 2001 do 3000.  

 Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania obce vynaložili  4 396,0 

mil. Sk, čo tvorilo 22,1 % bežných výdavkov. Oproti rozpočtovému zámeru boli tieto výdav-

ky vyššie o 185,6 mil. Sk a medziročne vzrástli o 388,2 mil. Sk, čo predstavuje nárast o      

9,7 %. Ich prevažná časť 3 416,1 mil. Sk (77,7 %) smerovala na  platy zamestnancov, na prí-

platkoch  obce  vyplatili  708,6 mil. Sk, na odmenách 252,4 mil. Sk, ostatné  osobné  vyrov-

nania  dosiahli 13,3 mil. Sk a doplatky  k  platu 5,6 mil. Sk.   

 V kategórii 620- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národnému úra-

du práce  dosiahli výdavky 1 492,7 mil. Sk.  Oproti rozpočtovému zámeru vo výške 1 593,0 

mil. Sk to bolo menej o 100,3 mil. Sk.    

 Výdavky v kategórii  630 -Tovary a ďalšie služby dosiahnutým objemom 8 843,4 mil. 

Sk  tvoria 44,5 % bežných výdavkov. V porovnaní s rozpočtovým zámerom obce vynaložili 

menej o 474,6 mil. Sk, avšak medziročne tieto výdavky vzrástli  o 418,6 mil. Sk.  

 Z hľadiska konkrétneho použitia ide najmä  o poplatky za energie  a odpadové hospo-

dárstvo 2 393,9 mil. Sk (prevažovali výdavky na úhradu elektrickej energie 828,5 mil. Sk,  na 

čistenie verejných priestranstiev 228,4 mil. Sk  a odvoz všetkých druhov odpadov 383,1 mil. 

Sk), výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obcí 2 322,4 mil. Sk (údržba ciest  

873,4 mil. Sk, verejného osvetlenia 197,6 mil. Sk a administratívnych budov 131,1 mil. Sk), 

výdavky na  materiál a služby 1 005,4 mil. Sk, na dopravu 384,3 mil. Sk, nájomné za prená-

jom 53,8 mil. Sk a ostatné tovary a služby  2 683,6  mil. Sk. 

 Výdavky  v  kategórii 640 - bežné transfery 4 114,4 mil. Sk boli oproti rozpočtovému 

zámeru nižšie o 181,8 mil. Sk, čo predstavuje ich plnenie na 95,8 %. Transfery smerovali  

prevažne príspevkovým organizáciám (1 732,7 mil. Sk) a mestskej verejnej doprave (1 261,1 
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mil. Sk). V porovnaní s rokom 2000 transfery vzrástli o 187,5 mil. Sk.   

 V  kategórii 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi dosiahli vý-

davky 1 026,8 mil. Sk, čo predstavuje plnenie zámerov rozpočtov obcí na 101,4 %. Z  uvede-

nej sumy tvorili 968,4 mil. Sk (94,3 %) splátky úrokov tuzemským finančným inštitúciám, 

45,4 mil. Sk (4,4  %) splátky úrokov do zahraničia a 13,0 mil. Sk (1,3 %) ďalšie platby súvi-

siace s úvermi. V prepočte na jedného obyvateľa predstavovali tieto výdavky 190,20 Sk. 

 b) Kapitálové výdavky dosiahli 8 754,1 mil. Sk a z celkových  výdavkov tvorili     

28,6  %. Medziročne zaznamenali nárast  v  absolútnom vyjadrení  o  1 387,7 mil. Sk.  

 V ich rámci prevažujúci podiel (89,6 %) mali výdavky v kategórii 710 - Obstarávanie   

kapitálových   aktív, ktoré dosiahli 7 846,7 mil. Sk a smerovali prevažne na  realizáciu sta-

vieb a ich technického zhodnotenia (6 780,7 mil. Sk, v tom realizácia  nových stavieb 4 923,7  

mil. Sk, rekonštrukcie a modernizácie  1 448,4 mil. Sk). Na nákup pozemkov, budov, stavieb, 

kancelárskeho vybavenia, dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov 

a zariadení obce vynaložili 613,0 mil. Sk, na prípravnú a projektovú dokumentáciu 303,0 mil. 

Sk, na rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení 89,0 mil. Sk. 

 V kategórii  720 - Kapitálové transfery  dosiahli výdavky 907,4 mil. Sk (10,4 % z 

celkových kapitálových výdavkov) a smerovali prevažne na zabezpečenie mestskej verejnej 

dopravy (594,1  mil. Sk) a na činnosť príspevkových organizácií (233,2 mil. Sk). 

 Výdavky v hlavnej  kategórii  800 - Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majet-

ku a splácanie istiny  boli realizované v sume 1 958,4 mil. Sk, čo  predstavuje 6,4 % z celko-

vých výdavkov. Ich prevažná časť (1 690,8 mil. Sk, resp. 86,3 %) smerovala na splácanie 

istín v kategórii 820. 

 
3.2 Výdavky z hľadiska odvetvovej klasifikácie 

 
 O ich základnej štruktúre informujú údaje nasledovnej tabuľky (v mil. Sk, resp. v %): 

 

Odvetvie Skutočnosť 
2001 

Podiel z celko-
vých výdavkov 

Hospodárstvo 4 513,3 14,8 
Peňažné a technické služby 393,9 1,3 
Spoloč. služby a činnosti pre obyv. 14 060,0 46,0 
Obrana a bezpečnosť 615,3 2,0 
Správa 10 394,0 34,0 
Finančné opatrenia 609,3 1,9 
Spolu 30 585,8 100,0 
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 Výdavky v rozpočtovej  skupine  1 -  Hospodárstvo  dosiahli  4 513,3  mil. Sk a me-

dziročne boli vyššie o 338,9 mil. Sk. Ich prevažná časť (3 390,5 mil. Sk) smerovala do do-

pravy, a to  najmä  na  mestskú dopravu 1 928,2 mil. Sk  a  na výstavbu a  opravy miestnych 

komunikácií a mostov  1 415,1 mil. Sk. 

 V skupine 3 - Peňažné a technické služby  sa realizovalo 393,9 mil. Sk, v tom na 

služby technického charakteru 146,2 mil. Sk a na ochranu osôb a majetku 247,7  mil. Sk.  

 V  skupine 4 - Spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo sa použilo 14 060,0 

mil. Sk. V porovnaní s rokom 2000 je to viac o  1 676,9  mil. Sk. 

        V  jednotlivých oddieloch tejto skupiny sa vynaložilo: 

     - oddiel 40 - Školstvo:  82,9 mil. Sk, ktoré smerovali najmä na činnosť základných škôl 

(30,4 mil. Sk), materských škôl (29,5 mil. Sk), na činnosť obecných školských zariadení 

(12,0 mil. Sk) a na školenia zamestnancov (7,8 mil. Sk), 

     - oddiel 41 - Telesná výchova a šport:  709,0  mil.  Sk; prevažná časť smerovala  na  zá-

kladnú a  rekreačnú  telesnú výchovu a šport (586,3 mil. Sk),  

     - oddiel 42 - Kultúra:  1 395,5  mil. Sk; takmer 51 % výdavkov sa vynaložilo na činnosť  

klubových  zariadení (709,0 mil. Sk), na  činnosť knižníc sa poskytlo 115,2 mil. Sk,  na pa-

miatkovú starostlivosť 115,1 mil. Sk a ostatnú činnosť v kultúre 456,2 mil. Sk, 

     - oddiel 43 - Zdravotníctvo: 177,6 mil. Sk; použité boli na činnosť  obecných zdravotníc-

kych  zariadení (164,3 mil. Sk), nemocníc, polikliník a ďalších zdravotníckych zariadení 

(11,7 mil. Sk) a na ostatnú činnosť v zdravotníctve (1,6 mil. Sk), 

     - oddiel 44 - Sociálne zabezpečenie: 460,6  mil. Sk;  z  toho 285,5 mil. Sk smerovalo na 

činnosť zariadení sociálnych služieb a 109,8 mil. Sk pomoc občanom v hmotnej núdzi,   

     - oddiel 45 -  Bytová výstavba, bytové hospodárstvo a ubytovacie služby: 5 812,9 mil. Sk; 

smerovali najmä na  výstavbu  obcí (4 217,4 mil. Sk), na bytové hospodárstvo (840,8 mil. Sk) 

a na dostavbu základných škôl a ich technickej vybavenosti  budovaných v rámci bývalej 

komplexnej bytovej výstavby (593,1 mil. Sk),  

     - oddiel 46 – Služby  miestneho  hospodárstva: 3 089,2 mil. Sk; obce ich použili najmä na 

verejnoprospešné služby (1 050,1 mil. Sk), verejné osvetlenie (1 040,4 mil. Sk) a na pohreb-

níctvo (199,2  mil. Sk), 

     - oddiel  47 - Ochrana životného prostredia: 2 157,5 mil. Sk; použité boli predovšetkým na 

úhradu výdavkov na verejnú zeleň (642,0 mil. Sk), výdavkov spojených s čistením a zimnou 

údržbou miestnych komunikácií (533,2 mil. Sk) a na odstraňovanie komunálnych odpadov 

(873,0 mil. Sk), 

     - oddiel 48 – Neziskové právnické osoby: 174,8 mil. Sk; ich prevažná časť smerovala cir-
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kvám a náboženským spoločnostiam (39,0  mil. Sk), občianskym združeniam (37,5 mil. Sk), 

nadáciám (55,5 mil. Sk) a neziskovým organizáciám (20,1 mil. Sk),   

 V skupine 5 - Obrana a bezpečnosť  dosiahli výdavky 615,3 mil. Sk a v porovnaní s 

rokom 2000 zaznamenali mierny nárast o 12,8 mil. Sk. 

 V skupine 6  - Správa  sa  realizovalo 10 394,0 mil. Sk. V medziročnom porovnaní sa 

tieto výdavky  zvýšili absolútne o 3 676,2 mil. Sk, avšak vo vzťahu k rozpočtovému zámeru 

sa čerpali len na  89,0 %.    

 V rámci výdavkov tejto skupiny dosiahli v oddieli  61 -  Samospráva obcí výdavky   

na  správu obecných úradov 10 096,4  mil. Sk (97,1 %) a výdavky na činnosť obecných za-

stupiteľstiev 297,6 mil. Sk.  

 Vo  výdavkoch  na  správu  obecných úradov  prevažovali   bežné výdavky sumou     

7 698,1 mil. Sk. Z nich bolo 36,6 % (2 818,2 mil. Sk) použitých  na mzdy, platy služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Odvody poistného do poisťovní a Národnému  úradu 

práce dosiahli  1 053,3 mil. Sk.   

 Výdavky súvisiace s  obstarávaním tovarov a služieb dosiahli 2 664,7 mil. Sk. Bežné 

transfery 150,5 mil. Sk boli oproti predpokladaným nižšie o  8,7 mil. Sk. Výdavky na  splátky   

úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi predstavujú 1 011,4 mil. Sk.     

 Kapitálové výdavky na správu obecných úradov 640,3 mil. Sk boli v rozhodujúcej 

miere použité na obstarávanie kapitálových aktív (637,3 mil. Sk) a na kapitálové transfery 

(3,0 mil. Sk). V štruktúre kapitálových aktív ide najmä o realizáciu stavieb a  ich technického 

zhodnotenia, kde  bolo čerpaných  240,2 mil. Sk, o nákup kancelárskeho vybavenia, kance-

lárskych strojov, prístrojov a zariadení 100,9 mil. Sk, budov a stavieb 96,3 mil. Sk a pozem-

kov a nehmotných aktív 71,7 mil. Sk.  

 Výdavky súvisiace s poskytovaním úverov a pôžičiek, účasťou na majetku a splátka-

mi  istiny dosiahli 1 758,0 mil. Sk. Z toho 1 689,6 mil. Sk smerovalo na splácanie istiny a 

68,4 mil. Sk súviselo s poskytovaním úverov a účasťou na majetku.   

 V skupine  8 - Finančné opatrenia  dosiahli   výdavky sumu  609,3 mil. Sk a ich 

podiel na celkových výdavkoch bol 1,9 % -ný.   

 Súhrnne sú výsledky rozpočtového hospodárenia obcí zachytené v tabuľkách č. 

1 až 4 tejto prílohy. 
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2001 

(v tis. Sk)    Tabuľka č. 1_1 

              P R Í J M Y 
Schválený 

rozp. Skutočnosť % 
A. Daňové príjmy 13 662 867 13 992 344 102,4 

  v tom:      
1. Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku 8 156 590 8 403 949 103,0 
  v tom:      
  - daň z príjmov fyzických osôb 6 706 936 6 888 528 102,7 
    v tom:       
       - zo záv.činnosti a funkčných požitkov 6 706 936 6 888 528 102,7 
       - z podnikania a inej sam.zár.činnosti 0 0 0,0 
  -  daň z príjmov právnických osôb 1 449 654 1 515 421 104,5 
  -  dane z príjmov vyberané zrážkou 0 0 0,0 

2. Daň z majetku 3 736 617 3 689 482 98,7 
  z toho:      
  -  daň z nehnuteľností 3 736 617 3 689 482 98,7 

3. Domáce dane na tovary a služby 1 769 660 1 898 913 107,3 
  v tom:      
  -  daň z pridanej hodnoty 0 0 0,0 
  -  spotrebné dane 0 0 0,0 
  -  dane za špecifické služby 903 845 939 382 103,9 
  -  dane z používania tovarov a z povol.na výkon činnosti 865 815 959 531 110,8 
     z toho:      
        -  cestná daň (okrem 13 403) 865 655 959 341 110,8 
  -  iné dane za tovary a služby 0 0 0,0 

4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 0 0 0,0 
5. Iné dane 0 0 0,0 

B. Nedaňové príjmy 10 473 891 10 924 787 104,3 
  v tom:      

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 432 988 449 034 103,7 
2. Administratívne a iné poplatky a platby 1 338 896 1 448 863 108,2 
3. Kapitálové príjmy 3 344 167 2 525 088 75,5 
4. Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov 140 485 192 233 136,8 
5. Úroky zo zahr.úverov, pôžičiek a vkladov 0 0 0,0 
6. Iné nedaňové príjmy 5 217 355 6 309 569 120,9 

C. Granty a transfery 4 158 347 4 773 333 114,8 
  v tom:      

1. Bežné a všeobecné granty a transfery 1 955 676 2 134 371 109,1 
  z toho:      
  -  na samosprávne funkcie 526 129 585 158 111,2 
  -  pre mestskú verejnú dopravu 968 000 995 433 102,8 

2. Kapitálové granty a transfery 2 202 671 2 638 962 119,8 
  z toho:      
  -  pre mestskú verejnú dopravu 461 000 428 300 92,9 

D. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek      
  a z predaja majetkových účastí 192 675 297 105 154,2 
  v tom:      

1. Príjmy z domácich úverov a pôžičiek -  istín 72 004 148 725 206,6 
2. Príjmy zo zahr. úverov a pôžičiek - istín 0 0 0,0 
3. Z predaja majetkových účastí 120 671 148 380 123,0 

E. Prijaté úvery 2 370 779 2 730 491 115,2 
  v tom:      

1. Tuzemské úvery 2 326 467 2 684 968 115,4 
2. Zahraničné úvery 44 312 45 523 102,7 
I PRÍJMY  spolu 30 858 559 32 718 060 106,0 
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2001 

(v tis. Sk)     Tabuľka č. 1_2 
            V Ý D A V K Y Schválený rozp. Skutočnosť           % 
A. Bežné výdavky 20 429 776 19 873 281 97,3 
  v tom:      

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 210 377 4 395 972 104,4 
2. Poistné a príspevok zamest. do poisť. a  Nár.úradu práce 1 592 958 1 492 715 93,7 
3. Tovary a ďalšie služby 9 318 029 8 843 446 94,9 
4. Bežné transfery 4 296 165 4 114 391 95,8 
  z toho:      

       - bežné transfery príspevkovým organizáciám 1 759 211 1 732 676 98,5 
       - bežné transfery štátnym fondom 0 0 0,0 
       - poisťovniam (št.platené poistné za zák.určené sk.osôb) 0 0 0,0 
       - bežné transfery jednotlivcom a nezisk.právnickým osobám 770 135 746 873 97,0 
       - dotácie nefinančným subjektom - PO, dotácie FO - podnikateľom,      
         náklady na likvidáciu š.p.,a.s. 205 246 188 273 91,7 
       - bežné transfery na rôznych úrovniach  1 482 402 1 351 710 91,2 

5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 012 247 1 026 757 101,4 
B. Kapitálové výdavky 9 307 212 8 754 058 94,1 
  v tom:      

1. Obstarávanie kapitálových aktív 8 089 534 7 846 732 97,0 
2. Kapitálové transfery 1 217 678 907 326 74,5 
  z toho:      

       - kapitálové transfery na rovnakej úrovni 257 060 234 903 91,4 
       - kapitálové transfery jednotlivcom a nezisk.právnickým osobám 15 990 14 684 91,8 
       - kapitálové transfery nefinančným subjektom 24 889 27 065 108,7 
       - kapitálové transfery na rôznych úrovniach  919 739 630 674 68,6 
C. Poskyt.úverov a pôžičiek, účasť na maj., splác.istiny 2 649 339 1 958 427 73,9 
  v tom:      

1. Úvery a účasť na majetku 374 563 267 621 71,4 
2. Splácanie istín   2 274 776 1 690 806 74,3 

II VÝDAVKY  spolu 32 386 327 30 585 766 94,4 
  Súčet prebytkov obcí (+) 386 768 2 207 394   
  Súčet schodkov  obcí (-) -1 914 536 -75 100   

 



 113

S Ú V A H A 
rozpočtových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2001 

(v tis. Sk) 
Slovenská republika               Tabuľka č. 2_1 

A K T Í V A Zostatok P A S Í V A Zostatok 
 k 1.1.2001 k 31.12.2001  k 1.1.2001 k 31.12.2001 
      

 Stále aktíva 160 899 112 165 857 978  Vlastné zdroje krytia stálych a obež. aktív 160 562 215 166 713 664 
 Nehmotný investičný majetok 296 233 318 519  Majetkové fondy 163 394 782 164 350 870 
 Oprávky k nehmot. investičnému majetku 0 0  Finančné fondy 2 033 932 2 855 888 
 Hmotný investičný majetok 145 855 160 151 065 654  Osobitné fondy rozpočtových organizácií 33 172 45 822 
 Oprávky k hmotnému investičnému majetku 0 0  Zdroje krytia prostr. rozpočtového hospodárenia 1 238 318 1 827 295 
 Finančné investície 14 747 719 14 473 805  Hospodársky výsledok -6 137 989 -2 366 211 
           

 Obežné aktíva 16 679 558 17 197 340  Cudzie zdroje 17 016 455 16 341 654 
 Zásoby 170 718 157 736  Rezervy 9 325 10 495 
 Pohľadávky 12 667 596 12 338 205  Dlhodobé záväzky 3 470 173 2 826 749 
  z toho       z toho    
   - pohľadávky z obchodného styku  4 466 302 4 688 074    - emitované dlhopisy 2 321 341 1 482 500 
 Finančný majetok celkom 1 962 960 2 324 575    - dlhodobé zmenky na úhradu 241 967 389 161 
 Prostriedky rozpočtového hospodárenia 1 695 671 2 342 951    - ostatné dlhodobé záväzky 102 093 106 424 
  z toho      Krátkodobé záväzky 5 117 851 3 726 631 
   - poskytnuté prechodné výpomoci 533 243 554 337   z toho    
 Prechodné účty aktívne 182 613 33 873    - záväzky z obchodného styku 2 867 829 2 849 748 
  z toho      Bankové výpomoci a pôžičky 8 388 583 9 265 367 
   - náklady budúcich období 9 691 1 758   z toho    
         - dlhodobé bankové úvery 7 850 745 8 700 020 
         - prijaté finančné výpomoci 23 056 10 593 
       Prechodné účty pasívne 30 523 512 412 
           

 Ú H R N   A K T Í V 177 578 670 183 055 318 Ú H R N   P A S Í V 177 578 670 183 055 318 
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S Ú V A H A 
príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2001 

(v tis. Sk) 
Slovenská republika               Tabuľka č. 3_1 

A K T Í V A Zostatok P A S Í V A Zostatok 
 k 1.1.2001 k 31.12.2001  k 1.1.2001 k 31.12.2001 
      

 Stále aktíva 28 853 877 28 678 849  Vlastné zdroje krytia stálych a obež. aktív 29 720 975 29 626 649 
 Nehmotný investičný majetok 24 581 32 682  Majetkové fondy 28 389 270 28 318 198 
 Oprávky k nehmot. investičnému majetku 16 034 19 439  Finančné fondy 1 887 652 1 892 867 
 Hmotný investičný majetok 35 286 075 34 732 182  Osobitné fondy rozpočtových organizácií 85 453 85 313 
 Oprávky k hmotnému investičnému majetku 6 450 134 6 075 980  Zdroje krytia prostr. rozpočtového hospodárenia 5 357 18 941 
 Finančné investície 9 389 9 404  Hospodársky výsledok -646 757 -688 670 
           

 Obežné aktíva 4 111 375 3 988 718  Cudzie zdroje 3 244 277 3 040 918 
 Zásoby 346 261 268 501  Rezervy 52 542 35 110 
 Pohľadávky 2 839 032 2 734 728  Dlhodobé záväzky 114 844 176 113 
  z toho       z toho    
   - pohľadávky z obchodného styku  2 071 679 2 099 382    - emitované dlhopisy 0 0 
 Finančný majetok celkom 773 097 790 436    - dlhodobé zmenky na úhradu 0 5 000 
 Prostriedky rozpočtového hospodárenia 6 695 16 493    - ostatné dlhodobé záväzky 97 237 150 474 
  z toho      Krátkodobé záväzky 2 622 697 2 476 718 
   - poskytnuté prechodné výpomoci 2 960 16 329   z toho    
 Prechodné účty aktívne 146 290 178 560    - záväzky z obchodného styku 2 373 432 2 272 484 
  z toho      Bankové výpomoci a pôžičky 310 845 254 764 
   - náklady budúcich období 19 147 34 612   z toho    
         - dlhodobé bankové úvery 294 905 237 868 
         - prijaté finančné výpomoci 15 682 16 966 
       Prechodné účty pasívne 143 349 98 213 
           

 Ú H R N   A K T Í V 32 965 252 32 667 567 Ú H R N   P A S Í V 32 965 252 32 667 567 
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S Ú V A H A 
rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí za rok 2001 

(v tis. Sk) 
Slovenská republika               Tabuľka č. 4_1 

A K T Í V A Zostatok P A S Í V A Zostatok 
 k 1.1.2001 k 31.12.2001  k 1.1.2001 k 31.12.2001 
      

 Stále aktíva 189 752 989 194 536 827  Vlastné zdroje krytia stálych a obež. aktív 190 283 190 196 340 313 
 Nehmotný investičný majetok 320 814 351 201  Majetkové fondy 191 784 052 192 669 068 
 Oprávky k nehmot. investičnému majetku 16 034 19 439  Finančné fondy 3 921 584 4 748 755 
 Hmotný investičný majetok 181 141 235 185 797 836  Osobitné fondy rozpočtových organizácií 118 625 131 135 
 Oprávky k hmotnému investičnému majetku 6 450 134 6 075 980  Zdroje krytia prostr. rozpočtového hospodárenia 1 243 675 1 846 236 
 Finančné investície 14 757 108 14 483 209  Hospodársky výsledok -6 784 746 -3 054 881 
           

 Obežné aktíva 20 790 933 21 186 058  Cudzie zdroje 20 260 732 19 382 572 
 Zásoby 516 979 426 237  Rezervy 61 867 45 605 
 Pohľadávky 15 506 628 15 072 933  Dlhodobé záväzky 3 585 017 3 002 862 
  z toho       z toho    
   - pohľadávky z obchodného styku  6 537 981 6 787 456    - emitované dlhopisy 2 321 341 1 482 500 
 Finančný majetok celkom 2 736 057 3 115 011    - dlhodobé zmenky na úhradu 241 967 394 161 
 Prostriedky rozpočtového hospodárenia 1 702 366 2 359 444    - ostatné dlhodobé záväzky 199 330 256 898 
  z toho      Krátkodobé záväzky 7 740 548 6 203 349 
   - poskytnuté prechodné výpomoci 536 203 570 666   z toho    
 Prechodné účty aktívne 328 903 212 433    - záväzky z obchodného styku 5 241 261 5 122 232 
  z toho      Bankové výpomoci a pôžičky 8 699 428 9 520 131 
   - náklady budúcich období 28 838 36 370   z toho    
         - dlhodobé bankové úvery 8 145 650 8 937 888 
         - prijaté finančné výpomoci 38 738 27 559 
       Prechodné účty pasívne 173 872 610 625 
           

 Ú H R N   A K T Í V 210 543 922 215 722 885 Ú H R N   P A S Í V 210 543 922 215 722 885 
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Príloha č. 5:   Správa o hospodárení s rozpočtovými rezervami  
v roku 2001 
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I. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami v roku 2001 
 
 
 V zmysle § 15 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov sa na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, na krytie nevyhnutných 

a nepredvídaných výdavkov a na krytie úbytku alebo zníženia rozpočtových príjmov vytvára-

jú v štátnom rozpočte rezervy.  

 Národná rada SR zákonom  č.  472/2000 o štátnom rozpočte na rok 2001 schválila 

výšku zákonných rezerv nasledovne (v tis. Sk): 
 
 Schválený   

rozpočet 
Finančné 
prostriedky 
uvoľnené z 
rezervy vlády 
rozpočtovými 
opatreniami a 
platobnými 
poukazmi 

 
 
Rezervy spolu 

 
 

701 364 

         
 
       613 583 

   
v tom:   
 
- rezerva vlády SR  

 
178 864 

 
176 559x) 

   
- rezerva predsedu vlády SR   22 500             22 459 
   
- rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní   
  a na krytie potreby Národného úradu práce  400 000 400 000 
   
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery a ručenie štátu   
   za záväzky š.p.ú. (§ 36 ods. 5 písm. a) zákona č. 21/1992   
   Zb. o bankách a nariadenie vlády SR č. 257/1997 Z.z.)  100 000             14 565 
 
 
 
 
 
_________________________________________________        
x/   z toho  165 492 tis. Sk riešené rozpočtovými  opatreniami    
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1.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 
 
 Rezerva vlády SR bola na rok 2001 rozpočtovaná sumou 178,9 mil. Sk. Z tejto 

sumy sa  poskytlo, resp. vláda SR rozhodla o použití prostriedkov  (v tis. Sk): 

 
                                                                                                                                               
 Prostriedky 

schválené 
uznesením 
vlády 

z toho: 
finančné 
prostriedky  
uvoľnené 
z rezervy vlá-
dy 
rozpočtovými  
opatreniami  a 
platobnými 
poukazmi  

1. Krajský úrad Žilina - na realizáciu sanácie svahu    
    v katastrálnom území obce Žaškov   
    (uznesenie vlády SR č. 854/2000)   
    - riešené rozpočtovým opatrením  1 750  1 750 
   
2. Krajský úrad Trenčín - na odstránenie skládky popolovín    
    v meste Myjava   
    (uznesenie vlády SR č. 855/2000)   
    - riešené rozpočtovým opatrením  26 336  26 336 
   
3. Krajský úrad Trenčín - na vykonanie sanačných prác    
    na skládke odpadov "Babica" v obci Bošany v okrese   
    Partizánske   
    (uznesenie vlády SR č. 875/2000)   
   - riešené rozpočtovým opatrením  730 730 
   
4. Úrad vlády SR - na odmeny pre členov Legislatívnej rady   
    vlády SR na rok 2001 a na úpravu rozpočtu kapitoly    
    Úradu vlády SR   
    (uznesenie vlády SR č. 45/2001)   
   - riešené rozpočtovým opatrením  2 663  2 663 
   
5. Úhrada bežných výdavkov súvisiacich s likvidáciou    
    lesného požiaru v Národnom parku Slovenský raj v roku   
    2000 a na nákup 6 ks cisternových automobilových   
    striekačiek v roku 2001 upravených na hasenie lesných   
    požiarov v členitých a ťažko prístupných terénoch   
    a jednej veľkokapacitnej nádrže na plnenie vakov    
    v podvese pre leteckú techniku   
     (uznesenie vlády SR č. 47/2001)  54 769  54 769 
    v tom:   
    - Krajský úrad Košice                                                1 282   
    - Krajský úrad Prešov                                                   359   
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    - Krajský úrad Banská Bystrica                                    106   
     - Ministerstvo vnútra SR, SVS                                       62   
    - Ministerstvo vnútra SR, VS                                        960   

 - Krajský úrad Bratislava                                           8 500   
     - Krajský úrad Banská Bystrica                                 9 500   
     - Krajský úrad Košice                                                8 500   
     - Krajský úrad Prešov                                                8 500   
     - Krajský úrad Trenčín                                              8 500   
     - Krajský úrad Žilina                                                 8 500   
      - riešené rozpočtovým opatrením   
   
6. Krajský úrad Trenčín - na realizáciu I. etapy sanácie    
    skládky "Babica" v k.ú. obce Bošany, okres Partizánske   
    (uznesenie vlády SR č. 60/2001)   
   - riešené rozpočtovým opatrením  997 997 
   
7. Ministerstvo zahraničných vecí SR - na humanitárnu   
    pomoc obyvateľom Indickej republiky a na pokrytie   
    nákladov na prepravu prípadnej materiálnej pomoci    
    do miesta odovzdania   
    (uznesenie vlády SR č. 83/2001)  2 500  2 500 
     (z toho zostatok v sume 124 200,- Sk vrátený na účet   
     MF SR)   -124 
   
8. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného    
    majetku SR - na zabezpečenie realizácie harmonogramu   
    urýchlenia privatizácie   
    (uznesenie vlády SR č. 87/2001)   
   - riešené rozpočtovým opatrením  3 000  3 000 
   
   
9. Kancelária prezidenta SR - na úhradu prác a dodávok    
    súvisiacich s obstaraním rezidencie prezidenta Slovenskej   
    republiky   
    (uznesenie vlády SR č. 124/2001)   
   - riešené rozpočtovým opatrením  6 000  6 000 
   
10. Ministerstvo hospodárstva SR - na humanitárnu pomoc    
      Juhoslovanskej zväzovej republike   
      (uznesenie vlády SR č. 149/2001)   
     - riešené rozpočtovým opatrením  55 000  55 000 
   
11. Úhrada výdavkov na záchranné práce vykonané pri   
      mimoriadnych udalostiach podľa údajov verifikovaných   
      okresnými úradmi a krajskými úradmi   
      (uznesenie vlády SR č. 221/2001)  5 716  5 716 
      z toho:   
       - Krajský úrad Prešov                                              4 657   
       - Krajský úrad Košice                                                 879   
       - Krajský úrad Banská Bystrica                                  180   
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12. Úrad jadrového dozoru SR - na úhradu členského   
      príspevku Slovenskej republiky do OECD/NEA a Banky   
      údajov OECD/NEA a na uhradenie výdavkov spojených    
      s účasťou na činnosti výborov   
      (uznesenie vlády SR č. 245/2001)   
     - riešené rozpočtovým opatrením  635 635 
   
13. Obecný úrad Petrovany - na komplexné riešenie    
      dostavby mosta cez rieku Torysa v obci Petrovany   
      (uznesenie vlády SR č. 280/2001)  1 998  1 998 
   
14. Ministerstvo spravodlivosti SR - na čiastočné odškodne-   
      nie najvážnejšie postihnutých obetí dopravnej nehody    
      ministra spravodlivosti SR z 15.12.2001   
      (uznesenie vlády SR č. 290/2001)  400 400 
   
15. Ministerstvo školstva SR - na výdavky spojené so za-   
      bezpečením účasti výpravy SR na XIX. zimných olym-   
      pijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách    
      v Salt Lake City   
      (uznesenie vlády SR č. 291/2001)   
     - riešené rozpočtovým opatrením  10 000 10 000 
   
16. Slovenská obchodná a priemyselná komora - na úhradu   
      niektorých nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpe-    
      čením IX. výročného kongresu Eurochambres v Bratis-   
      lave   
      (uznesenie vlády SR č. 292/2001)  500 500 
   
17. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -    
      na zriadenie koordinačnej jednotky pre čerpanie úveru   
      Svetovej banky na Projekt správy sociálnych dávok   
      (uznesenie vlády SR č. 328/2001)   
     - riešené rozpočtovým opatrením  3 312  3 312 
   
18. Úrad vlády SR - na zabezpečenie vysvetľovacej kampa-   
      ne na sčítanie obyvateľov, bytov a domov v roku 2001    
      v jazykoch národnostných menšín   
      (uznesenie vlády SR č. 285/2001)   
     - riešené rozpočtovým opatrením 300  300 
   
19. Podpora preventívnych programov schválených Radou    
      vlády SR pre prevenciu kriminality   
      (uznesenie vlády SR č. 535/2001)  22 135 - 
       v tom:   
    - Krajský úrad Bratislava                                            3 500   
    - Krajský úrad Banská Bystrica                                  2 785   
    - Krajský úrad Košice                                                 2 668   
    - Krajský úrad Nitra                                                    2 650   



 121

    - Krajský úrad Prešov                                                 2 530   
    - Krajský úrad Trenčín                                               2 515   
    - Krajský úrad Trnava                                                2 597   
    - Krajský úrad Žilina                                                  2 890   

   
20.  Ministerstvo školstva SR – na rozpracovanie politiky    
       informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike     
       v roku 2001   
        (uznesenie vlády SR  č. 684/2001) 4 000 - 
   
21. Ministerstvo vnútra SR – poskytnutie humanitárnej    
      pomoci utečencom z Afganistanu vládou SR   
       (uznesenie vlády SR č. 1022/2001)              ? - 
   
22. Ministerstvo pôdohospodárstva SR -- uvoľnenie    
      finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR    
      pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania    
      v zmysle uznesenia vlády SR č. 225 z  24. marca 1998   
       (uznesenie vlády SR č. 1121/2001) 77  77 
   
   
   S p o l u   202 818  176 559 

 
 
 Finančné prostriedky uvedené pod bodom 19 neboli realizované, nakoľko rezerva 

vlády SR už bola vyčerpaná. Prostriedky mali byť uvoľnené až po jej zvýšení v  nadväznosti 

na prekročenie rozpočtovaných príjmov, teda v závislosti od ich vývoja v 2. polroku 2001.  

Vláda SR na svojich zasadnutiach v dňoch 26. 9. a 3. 10. 2001 prerokovala materiál „Predpo-

klady plnenia štátneho rozpočtu v  roku 2001 a  návrhy na riešenie  vybraných výdavkových 

titulov“ a rozhodla o prerozdelení očakávaných vyšších než rozpočtovaných príjmov. Týmto 

sa stala realizácia ďalších uznesení vlády, v  ktorých sa dodatočné zvýšenie výdavkov pod-

mieňovalo dosiahnutím nadrozpočtovaných príjmov neaktuálnou, čo sa týka aj uznesenia 

vlády SR č. 535 z  13. júna 2001. 

 Z rovnakého dôvodu neboli realizované ani finančné prostriedky uvedené pod 

bodom 20. Ministerstvo financií SR odporučilo Ministerstvu školstva SR  predložiť na roko-

vanie vlády SR materiál, ktorý bude obsahovať návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich pre 

ministra školstva z uznesenia vlády SR č. 684 z 18.7.2001. 

 V bode 21 nie je uvedená výška  finančných prostriedkov na zabezpečenie 

uznesenia vlády SR č. 1022 z 24.10. 2001. Vláda v bode B.4. uložila ministrovi vnútra 

SR vyčísliť finančné výdavky spojené s prepravou 2. etapy humanitárnej pomoci do 

Brindisi v Taliansku a tieto predložiť na úhradu Ministerstvu financií SR. Nakoľko 
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Ministerstvo financií  SR do konca roka 2001 toto vyčíslenie neobdržalo, nebolo 

možné v tejto veci v zmysle bodu B.5. uznesenia konať. 

 Dňa 1. júna 2001 nadobudli účinnosť „Zásady vlády Slovenskej republiky na 

poskytovanie prostriedkov z  rezervy vlády“. V súlade so znením  § 15 ods. 4 zákona 

NR SR č. 303/1995  Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších prepisov sa 

v čl. I ods. 2  Zásad uvádza, že výšku rezervy vlády možno meniť len zákonom 

o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.   

 
1.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 

 
 Rezerva  predsedu vlády SR rozpočtovaná v sume 22,5 mil. Sk  sa v súlade s § 15 

ods. 5 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona NR SR č. 

386/1996 Z.z.  o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov  od 

1. 1. 1996 rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR. 

 Jej použitie dokumentujú nasledovné údaje: 
                                                                                                                              v tis. Sk 
 
1.   Obec Fintice                                                                                                               2 000,0 
      na výstavbu novej telocvične ZŠ  
 
2.  Divadlo Astorka Korzo "90" Bratislava                                                                     200,0 
     na prípravu inscenácie T.S. Eliota "Večierok" 
 
3.  Nemocnica s poliklinikou Krupina                                                                                400,0 
     na zakúpenie sanitky  
                                                                              
4.  Rímskokatolícky farský úrad Kočín - Lančár,                                                               150,0 
     na dostavbu rímskokatolíckeho kostola 
 
5.  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Závadka                                                                      150,0 
     na stavbu novej farskej budovy 
 
6.  Horská služba na Slovensku                                                                                           279,5 
     na zakúpenie výstroja a sanitného materiálu 
 
7.  Banskobystrická horská služba 1999, B. Bystrica                                                         100,0 
     na výstroj a technické zariadenie 
  
8.  Jozef Slovák MYSOHN                                                                                                 500,0  
     na realizáciu projektu "BUD BINDI" 
 
9.  Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica                                                                    279,5  
     na zakúpenie terénneho automobilu pre Tatranskú horskú službu štátnych 
     lesov TANAP-u 
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10. Diecézne katechetické centrum B.Bystrica                                                                   230,0 
     na konferenciu "Fórum pedagogiky" 
 
11. Akadémia policajného zboru Bratislava                                                                       500,0 
     na projekty "Správaj sa normálne" a "Prevencia krádeží motorových vozidiel"         
 
12. Dobrovoľný zbor Tatranskej horskej služby, Starý Smokovec                                     341,2 
      na realizáciu spojovacieho systému DZ THS a na nákup spojovacej techniky 
 
13. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Gorazda Nitra                                                      500,0 
      na výstavbu pastoračného centra 
 
14. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach                                500,0 
      na projekt "Chránené dielne Detského klubu pre ťažko telesne postihnutú mládež" 
 
15. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina                                                                                       350,0 
      na organizáciu M-SR a medzin. pretekov zásah. protiteroristických jednotiek 
 
16. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves                                                  1 000,0 
      na obnovu rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 
      Novej Vsi 
 
17. Okresný úrad Prešov                                                                                                  2 000,0 
      na výstavbu ZŠ v Kendiciach 
 
18. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v  Bratislave                                               100,0 
      na zakúpenie klimatizačného zariadenia pre pooperačné oddelenie 
 
19. Mesto Svidník                                                                                                               500,0  
      na rekonštrukciu  prírodného amfiteátra 
 
20. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves                                                               500,0 
      na zakúpenie sanitného vozidla 
 
21. Dychová  hudba "Hradišťanka", Hradište pod Vrátnom                                                 40,0 
      na činnosť 
 
22. Ministerstvo zahraničných vecí SR                                                                                 99,8       

na rekonštrukciu dvoch artézskych studní v Békešskej Čabe  
 
23. Mestské  kultúrne stredisko Krompachy                                                                         80,0 
      na organizáciu Majstrovstiev Európy mažoretiek 
 
24. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Betliar                                                             300,0 
      na opravu a vybavenie interiéru evanjelického kostola  
 
25. Domov dôchodcov Beckov                                                                                             25,0 
      na opravu a výmenu vodoinštalácie a nákup HIFI veže 
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26. Okresný úrad v Senici                                                                                                   680,0 
      na plynofikáciu kotolne ZŠ a MŠ v obci Hradište pod Vrátnom a na opravu  
      kanalizačného prívodu v areáli ZŠ v Hradišti pod Vrátnom 
 
27. Základná škola J.A. Komenského Bratislava                                                                100,0 
      na skvalitnenie informačných technológií  
 
28. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej trojice Bratislava                                  300,0 
      oprava strechy na kostole sv. Jána z Mathy 
 
29. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad - Spišská Sobota                                           100,0  
      na rekonštrukciu renesančnej zvonice z roku 1598 
 
30. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ochrany Panny Márie Čičarovce                              150,0 
      na dostavbu chrámu vo Veľkých Kapušanoch 
 
31. Okresný úrad v Prešove                                                                                                 300,0 
      na zariadenie objektu MŠ v obci Široké 
 
32. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry - Dolný Smokovec                             300,0  
      na zariadenie farského chrámu 
 
33. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Premenenia Pána Spišská Nová Ves                         230,0 
      na dokončenie a zariadenie interiéru katecheticko - pastoračného centra 
      „Premenenia Pána“ Spišská Nová Ves 
 
34. Mestský športový klub Triatlon-Duatlon-Maratón Krompachy                                     30,0 
      na organizáciu Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v šprint duatlone 
 
35. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník                                                                      300,0  
      na stavbu chrámu Sv. Paraskevy vo Svidníku 
 
36. DD Holíč                                                                                                                       300,0 
      na stavebné úpravy pri realizácii projektu „Transformácia DD“                        
 
37. Rímskokatolícky farský úrad Sv. Františka z Asisi Detva                                            300,0 
      na výstavbu kostola vo filiálne STOŽOK 
 
38. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považská Bystrica                                                     150,0   
      na zakúpenie zvona 
 
39. Obec Hronec                                                                                                                  500,0  
      na odstránenie škôd po živelnej pohrome 
 
40. OZ „Živý most“ Pongárovce - Spišské Vlachy                                                             500,0   
      na projekt chránené bývanie a zriadenie opatrovateľskej služby 
 
41. Mgr. Ladislav Palovčík, Michalovce                                                                              10,0 
      na stolnotenisovú činnosť Martina Palovčíka 
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42. Obecný úrad Beckov                                                                                                     300,0 
      na opravu strechy  
 
43. Mestský úrad Spišská Nová Ves                                                                                   200,0 
      na obnovu rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie 
 
44. ART Film Festival Trenčianske Teplice                                                                       500,0 
      na dofinancovanie IX. ročníka festivalu 
 
45. Komunitné centrum SPOLU – Žehra                                                                              83,0 
      na nákup zariadenia a vybavenia kuchyne 
 
46. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Bratislava                                            500,0 
      na činnosť a rozvoj akčnej komisie U.S.-EU-Slov.Action Com.                             
 
47. Greš Michal, Koškovce                                                                                                   10,0 
      na zabezpečenie účasti na maratóne v New Yorku 
 
48. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pečenice                                                                    200,0 
      na generálnu opravu farského úradu, zriadenie vykurovania farského 
      kostola Pečenice a filiálneho kostola Jabloňovce 
 
49. Marta Bardovičová, Spišské Vlachy                                                                               10,0 
      na súdne trovy a nákup liekov a potrieb pre deti 
 
50. Voltiž deťom, Bratislava                                                                                                 30,0 
      na Majstrovská Slovenska vo voltižnom jazdení 
 
51. Rímskokatolícky farský úrad Bratislava - Dúbravka                                                    200,0 
      príspevok na dostavbu kostola „Ducha svätého“ v Dúbravke 
 
52. Obec Krušinec                                                                                                               126,0 
      príspevok na rekonštrukciu miestneho rozhlasu 
 
53. Obec Zálužice                                                                                                                600,0 
      príspevok na dostavbu dvoch „domov rozlúčok“ vo Veľkých a Malých 
      Zálužiciach 
 
54. Evanjelická cirkev a.v. Jelšava                                                                                      200,0 
      príspevok na rekonštrukciu veže kostola  
 
55. Rímskokatolícky farský úrad Žiar nad Hronom                                                            200,0 
       dostavba chrámu Sedembolestnej Panny Márie 
 
56. Subdekanský úrad Levoča                                                                                          1 000,0 
      príspevok na opravu chrámu sv. Jakuba v Levoči 
 
57. Bratislavské združenie telesnej kultúry Bratislava                                                          15,0 
      na ocenenie najúspešnejších športovcov Bratislavy 
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58. Rímskokatolícky dekanský úrad Moldava nad Bodvou                                                  30,0 
      na vydanie spevníka „Harangszó“ 
 
59. Csemadok - Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Dunajská Streda    40,0 
      na vydanie publikácie Sidó-Ôszi: Ôtven év szolgálat 
 
60. Obec Pohronský Ruskov                                                                                                 80,0 
      na výstavbu kostolnej veže 
 
61. Obec Topoľníky                                                                                                              30,0 
      na výstavbu chodníka 
 
62. Obec Lúčka                                                                                                                     20,0 
      na postavenie pomníka neznámeho vojaka 
 
63. Rímskokatolícky farský úrad Strekov                                                                             40,0 
      na rekonštrukciu vitrážových okien v kostole 
 
64. Rímskokatolícky farský úrad Nenince, fil. Opatovská Nová Ves                                   60,0 
      príspevok na rekonštrukciu kostola 
 
65. Obec Koláre                                                                                                                   160,0 
      na opravu miestnej komunikácie a vybudovanie  chodníka 
 
66. Súkromná stredná odborná škola podnikania Dolné Obdokovce                                 200,0 
      na materiálno-technické zabezpečenie  
 
67. Piaristické gymnázium Nitra                                                                                         500,0 
      príspevok na opravu strechy  
 
68. Rímskokatolícky farský úrad Poprad – Stráže                                                              200,0 
      príspevok na opravu a náter fasády a strechy kostola  
 
69. Okresný úrad Žiar nad Hronom                                                                                    100,0  
      na zakúpenie výpočtovej techniky pre ZŠ v Kremnici 
 
70. Sekcia pre mládež Banskobystrickej diecézy Banská Bystrica                                     300,0 
      na rekonštrukciu Diecézneho centra v Španej doline 
 
71. Občianske združenie TRAUMA Bratislava                                                                  100,0 
      príspevok na nákup výpočtovej techniky 
 
72. Centrum pre analýzu sociálnej politiky Bratislava                                                         50,0 
       príspevok na organizáciu Levočskej konferencie o regionálnom rozvoji 
       25.-26.1.2002 
   
73. ALEXU – Združenie na pomoc deťom a prírode Nitra                                                300,0 
      príspevok na opravu strechy kaštieľa v Lukáčovciach 
 
74. Rímskokatolícky farský úrad Sídlisko pod Sokolejom, Humenné                               300,0 
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      na dostavbu rímskokatolíckeho kostola a pastoračného centra 
 
75. Rímskokatolícky farský úrad Krista Kráľa Prešov – Sekčov                                        400,0 
      príspevok na dostavbu viacúčelového ihriska pri kostole Krista Kráľa 
 
76. Kancelária predsedu vlády SR (34 mil. Sk), darčeky pre deti a balónová 
      výzdoba pri príležitosti MDD. Rozpočtovým opatrením č.35 presunuté 
      do bežných výdavkov 
 
     S p o l u                                                                                                                     22 459,0 
 

 

 

1.3. Rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní   
a na krytie potreby Národného úradu práce 

 
 
 Schválený rozpočet tejto rezervy na rok 2001 bol 400,0 mil. Sk, ktoré sa formou 

návratnej finančnej výpomoci  v plnej výške 400,0 mil. Sk poskytli Všeobecnej zdravotnej 

poisťovni.  

 

 

1.4. Rezerva na štátne záruky za bankové úvery a ručenie štátu za záväzky š.p.ú.  
(§ 36 ods. 5 písm. a) zákona č. 21/1992 Zb. a nariadenie vlády SR č. 257/1997 Z.z.) 

  
  
 Schválený rozpočet tejto rezervy na rok 2001 bol 100,0 mil. Sk. Záruky sa reali-

zovali spolu  za 14 565,1 tis. Sk, a to v plnej výške pre Imunu, š.p. Šarišské Michaľany. Pod-

ľa  §  6  ods. 5  a  6  zákona  NR SR  č. 303/1995  Z.z.  o rozpočtových pravidlách v znení 

zákona NR SR č. 386/1996 Z.z. sa tieto výdavky na základe uzatvorených zmlúv stávajú ná-

vratnými finančnými výpomocami a v nasledujúcich rokoch sa budú rozpočtovať do príjmov.  
 
 
 

II. Čerpanie výdavkov  na spolufinancovanie projektov, na ktorých sa podieľa EÚ 
 

V kapitole Všeobecná pokladničná správa boli na rok 2001 schválené výdavky na spo-

lufinancovanie  projektov  v  rámci programov  Európskej únie (SAPARD, ISPA a PHARE) 

v sume 582 939 tis. Sk. Po zohľadnení rozpočtových opatrení, ktorými sa jednotlivé tituly 

výdavkov viazali, bol rozpočet kapitoly upravený na 406 461 tis. Sk.   

Podrobné štrukturálne čerpanie týchto výdavkov VPS vo vzťahu k upravenému rozpo-

čtu je nasledovné (v tis. Sk): 
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Skupina Schválený 

rozpočet 
v tis. Sk 

Upravený 
rozpočet 
v tis. Sk 

Skutočnosť 
v tis. Sk 

% 
plnenia 

1 – Hospodárstvo  319 600 253 600 253 600 100,0 
z toho:     
Program rozvoja vidieka  - SAPARD (EU) 239 600 239 600 239 600 100,0 
Program podpory malého a stredného      
podnikania (PHARE)  50 000 14 000 14 000 1000, 
    v tom :     
    - mikropôžičkový program 15 000 0 0 x 

- podpora malého a stredného podnikania  
prostredníctvom siete inkubátorov a imple- 

    

     tácie metódy research-based Spin-off   15 000 0 0 x 
    - štvrtý viacročný program pre malé a      
      stredné podniky v EÚ  8 000 8 000 8 000 100,0 
    - program poradenstva pre malých a     
      stredných podnikateľov   6 000 0 0 x 
    - informačné centrum pre podnikateľov  6 000 6 000 6 000 100,0 
Program podpory exportu a investícií -      
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií      
A obchodu  (SARIO – PHARE) 30 000 0 0 x 
     
4 – Spoločenské služby a činnosti  pre      
      obyvateľstvo  100 000 100 000 100 000 100,0 
v tom:     
Program ISPA (MŽP SR a MDPT SR –EÚ) 100 000 100 000 100 000 100 
     
6 - Správa 40 000 0 0 x 
v tom:     
Program cenzus fariem (ŚU SR – PHARE) 40 400 0 0 x 
     
8 – Finančné opatrenia 122 939 52 861 52 861 100,0 
v tom:     
Rezerva na príspevok SR do predvstupo-     
vých fondov Európskej  únie a na mimo-     
riadne a dodatočné projekty (PHARE)  80 000 9 922 9 922 100,0 
Rezerva na program modernizácie súdov a      
vzdelávanie sudcov (PHARE) 42 939 42 939 42 939 100 
     
S P O L U  582 939 406 461 406 461 100 

 
 

2.1. Programy PHARE 
 
Finančné prostriedky vo výške 50,0 mil. Sk rozpočtované na Programy podpory malé-

ho a stredného podnikania sa viazali vo výške 36,0 mil. Sk, o ktoré sa zvýšil rozpočet kapito-

ly Ministerstva hospodárstva SR. Prostriedky sa použili na Program podpory MSP prostred-
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níctvom siete inkubátorov a implementácie metódy research-baswed spin-off, Mikropôžičko-

vý program a na Program poradenstva pre malých a stredných podnikateľov.  

Na programy podpory exportu a investícií – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 

a obchodu (SARIO) sa poskytlo 30,0 mil. Sk, t.j. vo výške schváleného rozpočtu. Z tejto su-

my sa prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR pre SARIO poskytlo na Program budo-

vania činnosti SARIO a.s. 20,7 mil. Sk, na Program podpory rozvoja elektronického obchodu 

3,0 mil. Sk, Program podpory účasti na medzinárodných výstavách 2,4 mil. Sk, Program 

podpory marketingových informácií 3,0 mil. Sk  a na Investičný program – program budova-

nia  a činnosti SARIO 914 tis. Sk.  

Na zabezpečenie finančného krytia realizácie cenzu fariem  boli pre kapitolu Štatistic-

kého úradu SR vyčlenené účelové prostriedky vo výške 40,4 mil. Sk ako podiel Slovenskej 

republiky na spolufinancovaní uvedeného projektu s fondmi Európskej únie v roku 2001        

(NPAA 99 číslo SR 9910). 

Rezerva na príspevok SR do predvstupových fondov Európskej únie a na mimoriadne 

a dodatočné projekty (PHARE) sa rozpočtovala v sume  80,0 mil. Sk. Tieto prostriedky sa 

viazali v celkovej sume 70,1 mil. Sk.  Zvýšil sa rozpočet kapitoly:  

     - Úradu geodézie kartografie  a  katastra SR o 32,6 mil. Sk  - na projekty Posilnenie  ná-

rodného  katastrálneho  servera  - 15,9 mil. Sk, Posilnenie okresných pracovísk katastra I - 

 14,2 mil. Sk a Posilnenie okresných pracovísk katastra - II 2,5 mil. Sk,  

     - Ministerstva hospodárstva o 28,6 mil. Sk - Príspevok SR na komunitárny program SAVE 

II – 3,6 mil. Sk a Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu – 25,0 mil. Sk.  Tieto 

prostriedky sa nevyčerpali v plnej výške a na sumu 15,0 mil. Sk bola  Ministerstvu hospodár-

stva SR udelená výnimka z časového použitia do 30.6.2002,  

     - Úradu vlády SR o 2,0 mil. Sk – na Projekt „SR 9913-Podpora CFKJ“–Memorandum 

o porozumení a  založení Centrálnej finančnej a kontraktačnej  jednotky UV SR v roku 2001 

– 1,7 mil. Sk a Boj proti drogám – 250 tis. Sk,  

     -  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  o 6,9 mil. Sk - SPP Priorita B „Akčné 

plány rozvoja zamestnanosti na krajskej a okresnej úrovni. 

     - Platobným poukazom boli na žiadosť Útvaru Národného fondu  Ministerstva financií SR  

uvoľnené finančné prostriedky vo výške 22 tis. Sk na vrátenie dane z úroku, ktorá bola zapla-

tená z prostriedkov Európskej komisie. 

Prostriedky v sume 42,9 mil. Sk rozpočtované ako rezerva na program modernizácie 

súdov a vzdelávanie sudcov (PHARE) neboli v priebehu roka 2001 použité.  

Zostatok vo výške 66,8 mil. Sk tvorený z prostriedkov určených na programy podpory 
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malého a stredného podnikania (14,0 mil. Sk), nepoužitej rezervy na príspevok SR do pred-

vstupových fondov Európskej únie a na mimoriadne a dodatočné projekty PHARE (9,9 mil. 

Sk) a rezervy na program modernizácie súdov a vzdelávanie sudcov  (42,9 mil. Sk) bol pou-

kázaný na účet cudzích prostriedkov Ministerstva financií SR. Na tieto prostriedky bola pos-

kytnutá výnimka z časového použitia v zmysle paragrafu 54 ods. 1 písm. f ) zákona NR SR č. 

303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov do 31. 12. 2002. 

 
2.2. Programy rozvoja vidieka  SAPARD (EÚ) 

 
 Na tento program bolo rozpočtovaných 239,6 mil. Sk. Nakoľko sa v priebehu roka 

nepoužili, v zmysle citovaného paragrafu zákona o rozpočtových pravidlách bola povolená 

výnimka z ich časového použitia do 31. 12. 2002.  

 
2.3. Program ISPA (MŽP SR a MDPT SR –EÚ) 

 
 Finančné prostriedky rozpočtované na program ochrany životného prostredia ISPA 

v sume 100,0 mil. Sk sa nečerpali a rovnako ako v predchádzajúcom prípade aj na ne bola 

udelená výnimka z časového použitia do 31. 12. 2002.
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Príloha č. 6:  Správa o stave daňových a colných pohľadávok 
 k 31.12.2001 
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1. Daňové nedoplatky 

 
 K 31.12.2001 eviduje daňová správa celkové nedoplatky 70 574 mil. Sk, z 

toho   68 623 mil. Sk, t.j. 97,3 % tvoria daňové nedoplatky.  

 Daňovým nedoplatkom je suma dane vrátane sankcií a úroku, ktorá nebola zaplatená 

v lehote alebo v stanovenej výške podľa príslušných právnych predpisov; ide o daň priznanú 

daňovými subjektmi, ako aj o rozdiel dane vyrubený správcom dane vrátane sankcií a úroku. 

 Medzi najčastejšie príčiny vzniku daňových nedoplatkov - rovnako ako v predchádza-

júcom období - patria: 

     - nedostatočná finančná a daňová disciplína daňových subjektov, 

     - nepriaznivá hospodárska a platobná situácia,  

     - neúspešnosť podnikateľských zámerov, 

     - vedomé vyhýbanie sa plateniu daní, 

- neodvedenie, alebo zadržanie zrazených daní platiteľmi dane zo závislej činnosti a funk-  

       čných požitkov a dane vyberanej zrážkou. 

 Z celkovej sumy 68,6 mld Sk daňových nedoplatkov tvoria nedoplatky na daniach  

44,1 mld Sk (64,3 %) a nedoplatky na sankciách 24,5 mld Sk (35,7 %). Rozhodujúcu časť  

(92,4 %) daňových nedoplatkov predstavujú nedoplatky na daniach daňovej sústavy platnej 

od 1.1.1993.  

V porovnaní s rokom 2000 bol vývoj daňových nedoplatkov podľa jednotlivých dru-

hov daní nasledovný (v mil. Sk): 

                     

Druh dane nedoplatky 

k 31.12.2000 

nedoplatky 

k 31.12.2001 

Rozdiel  

2001-2000 

Daň z obratu 1 866  1 850 -16 

Odvod z objemu miezd 690 711 21 

Dôchodková daň 892 847 -45 

Daň z príjmov obyvateľstva 707 645 -62 

Ostatné  1 558 1 158   -400 

Spolu nedoplatky na daniach 
platných do 31.12.1992 

5 713 5 211 -502 

Daň z príjmov fyzických osôb 7 962 8 751 789 

Daň z príjmov právnických osôb 9 881 11 316 1 435 

Daň z pridanej hodnoty 28 491 32 151 3 660 
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Spotrebné dane 7 580 7 377 -203 

Cestná daň 340 378 38 

Daň z dedičstva, darovania, pre-
chodu a prevodu nehnuteľností 

2 929 3 439 510 

Spolu nedoplatky na daniach 
platných od 1.1.1993 

57 183 63 412 6 229 

Nedoplatky na daniach s p o l u 62 896 68 623 5 727 
 
 

Z prehľadu vyplýva, že najväčšie daňové nedoplatky sú na dani z  pridanej hodnoty, 

ktoré tvoria až 46,8  % z celkových daňových nedoplatkov. Podrobnejší prehľad o daňových 

nedoplatkoch na tejto dani podľa pásiem výšky daňového nedoplatku a v členení na právnic-

ké a fyzické osoby poskytujú nasledovné údaje: 
 
 

Pásmo Typ daň. 
dlžníka 

Počet daňových 
dlžníkov 

Suma daňového ne-
doplatku v mil. Sk 

Od 1 – 10 tis. Sk FO 6 051 19,2 
 PO 3 849 13,1 
Nad 10 tis. – 100 tis. Sk FO 5 732 220,0 
 PO 4 866 205,0 
Nad 100 tis. – 1 mil. Sk FO 3 419 1 096,0 
 PO 5 689 2 135,0 
Nad 1 mil. – 10 mil. Sk FO 752 1 946,0 
 PO 2 713 8 143,0 
Nad 10 mil. – 100 mil. Sk FO 50 1 288,5 
 PO 429 10 800,0 
Nad 100 mil. – 500 mil. Sk FO 0 0,0 
 PO 17 3 316,0 
Nad 500 mil. – 1 mld Sk FO 0 0,0 
 PO 3 1 776,5 
Nad 1 mld Sk FO 0 0,0 
 PO 1 1 192,2 
SPOLU FO 16 004 4 569,7 
 PO 17 567 27 580,8 
 FO+PO 33 571 32 150,5 

 
 

Na celkovej sume daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty sa podieľajú predo-

všetkým právnické osoby. Ich daňové nedoplatky predstavujú 27,6 mld Sk, čo je až 86,0 % 

celkových daňových nedoplatkov na dani z pridanej hodnoty. Daňové nedoplatky fyzických 

osôb predstavujú 4,6 mld Sk (14,0 %). 

 Z hľadiska právnej formy sa jednotlivé skupiny daňových dlžníkov podieľajú na 

úhrnných daňových nedoplatkoch nasledovne (v mil. Sk): 
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Právna forma dlžníka k 31.12.2000 k 31.12.2001 

Spoločnosti s r.o. 27 089 31 184 

Akciové spoločnosti 20 805 20 997 

Štátne podniky 1 947 1 884 

Fyzické osoby  8 855 9 773 

Družstvá 1 783 1 851 

Ostatné  2 417 2 934 

Spolu 62 896 68 623 
 
 Najväčšími daňovými dlžníkmi sú spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom v tejto 

skupine sa zaznamenal aj najvyšší medziročný nárast daňových nedoplatkov indexom 1,15. 

Štruktúru daňových nedoplatkov tvoria:  

a) nevymožiteľné daňové nedoplatky, 

b)  daňové pohľadávky prihlásené do konkurzného konania a vyrovnacieho konania,  

c)  vymáhateľné daňové nedoplatky. 

 
O tejto štruktúre a medziročnom vývoji daňových nedoplatkov informujú údaje nasle-

dovnej tabuľky (v mld Sk): 
 

Ukazovateľ Stav 
 k 31.12.2000  

Stav 
 k 31.12.2001  

Rozdiel 
2001-2000 

 Celkové daňové nedoplatky 62,9 68,6 5,7 
 Nevymožiteľné daňové nedoplatky  10,3 10,7 0,4 
 Daňové pohľadávky prihlásené do konkurz-   
ného konania a vyrovnacieho konania 

23,5 27,7 4,2 

Vymáhateľné daňové nedoplatky  29,1 30,2 1,1 
 
 
 a) Daňové úrady evidovali k 31.12.2001 nevymožiteľné daňové nedoplatky 10,7 mld 

Sk, v tom 2,1 mld Sk na daniach daňovej sústavy platnej do konca roku 1992 a 8,6 mld Sk na 

daniach daňovej sústavy platnej od roku 1993.  

Podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správe da-

ní") sa za nevymožiteľný považuje taký daňový nedoplatok, ktorý sa bezvýsledne vymáha od 

daňového dlžníka alebo od iných osôb, od ktorých mohol byť vymáhaný, najmenej šesť ro-

kov po skončení roka, v ktorom tento nedoplatok vznikol, alebo ak by vymáhanie zrejme 

neviedlo k výsledku, alebo ak je pravdepodobné, že  by náklady vymáhania presiahli jeho 

výťažok, alebo vymáhanie je spojené s veľkými ťažkosťami. O odpísaní daňového nedoplat-
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ku pre nevymožiteľnosť sa daňový dlžník neupovedomuje, jeho dlh trvá ďalej, ak nie je vy-

bratie dane premlčané. 

 Právo vybrať a vymáhať daňové nedoplatky je premlčané po šiestich rokoch po skon-

čení roka, v ktorom tieto nedoplatky vznikli. Ak správca dane vykoná úkon na vyberanie, 

zabezpečenie alebo vymáhanie nedoplatkov (napr. vyzve daňového dlžníka, aby daňový ne-

doplatok zaplatil), premlčacia lehota začne plynúť znovu po skončení kalendárneho roka, 

v ktorom bol daňový dlžník o tomto úkone upovedomený. Zákon o správe daní ustanovuje  

maximálnu  lehotu, dokedy je možné daňové nedoplatky vybrať a vymáhať, a to najneskoršie 

do dvadsať rokov, pričom táto lehota začína plynúť po skončení kalendárneho roka, v ktorom 

tieto nedoplatky vznikli. 

Podľa § 65 zákona o správe daní správca dane môže z  vlastného podnetu odpísať da-

ňový nedoplatok ku dňu zániku daňového subjektu, alebo po právoplatnom skončení likvidá-

cie dedičstva, alebo ak dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu. 

 Suma nevymožiteľných daňových nedoplatkov k 31.12.2001, ktorú odpísal správca 

dane predstavuje 986 mil. Sk. 

 b) K 31.12.2001 daňové úrady prihlásili do konkurzného konania a vyrovnacieho ko-

nania daňové pohľadávky v sume 27,7 mld Sk, pričom uspokojená suma predstavuje 0,6 mld 

Sk. V porovnaní s rokom 2000 je objem daňových pohľadávok prihlásených do konkurzného 

konania a vyrovnacieho konania o 4,2 mld Sk vyšší. 

 Z hľadiska jednotlivých druhov daní najvyššiu sumu prihlásených daňových pohľa-

dávok predstavujú daňové pohľadávky na dani z pridanej hodnoty. Ide o 12,8 mld Sk, čo tvo-

rí 46,2 % celkových daňových pohľadávok prihlásených do konkurzného konania a vyrovna-

cieho konania. 

Prehľad o daňových pohľadávkach prihlásených do konkurzného konania a vyrovna-

cieho konania  podľa právnej formy daňových dlžníkov poskytujú nasledovné údaje (v mld 

Sk):  

            
Právna forma Nedoplatky 

k 31.12.2000 
Nedoplatky 
k 31.12.2001 

Rozdiel 
2001-2000 

Spoločnosti s r.o. 7,1 8,0 0,9 
Akciové spoločnosti 13,9 16,8 2,9 
Štátne podniky 1,2 1,1 -0,1 
Fyzické osoby 0,5 0,5 0,0 
Družstvá 0,7 1,2 0,5 
Ostatné 0,1 0,1 0,0 
Spolu 23,5 27,7 4,2 
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Podľa § 65a zákona o správe daní správca dane  odpíše daňovú pohľadávku, alebo jej 

časť, na základe právoplatného uznesenia súdu o potvrdení vyrovnania, ak podľa neho dlžník 

splnil svoje povinnosti úplne a včas.  Správca dane ďalej z vlastného podnetu odpíše daňovú 

pohľadávku,  alebo jej časť,  aj na základe právoplatného: 

- uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, alebo 

- rozhodnutia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok daňového subjektu nepostaču-

je na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo 

- uznesenia  súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

alebo 

- uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania. 

Z uvedených dôvodov daňové úrady k 31.12.2001 odpísali daňové pohľadávky 

v sume 779 mil. Sk. 

 
 c) Vymáhateľné daňové nedoplatky sú nedoplatky, ktoré je možné vymáhať. K 31.12. 

2001 dosiahli 30,2 mld Sk, v porovnaní s rokom 2000 je to  o 1,1 mld Sk viac.  

 Prehľad vymáhateľných daňových nedoplatkov podľa jednotlivých druhov daní pos-

kytujú nasledovné údaje (v mld Sk): 

                                       
Druh nedoplatku Stav k 31.12.2001 

Vymáhateľné daňové nedoplatky na daniach platných do 31.12.1992  1,1 
Vymáhateľné daňové nedoplatky na daniach platných od 1.1.1993 29,1 
v tom:  - daň z príjmov fyzických osôb 5,3 
            - daň z príjmov právnických osôb 7,2 
            - daň z pridanej hodnoty 14,3 
            - spotrebné dane 0,6 
            - cestná daň 0,2 
            - daň z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností 1,5 
Vymáhateľné daňové nedoplatky spolu 30,2 

 

 Z hľadiska právnej formy sa jednotlivé skupiny daňových dlžníkov podieľali na vy-

máhateľných daňových nedoplatkoch nasledovne (v mld Sk): 

 

Právna forma dlžníka Stav k 31.12.2001 Podiel v % 

Spoločnosti s r.o. 15,7 52,0 

Akciové spoločnosti   3,7 12,3 

Štátne podniky    0,7 2,3 

Fyzické osoby     7,2 23,8 

Družstvá    0,3 1,0 
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Ostatné  2,6 8,6 

Spolu 30,2 100,0 
 

 Jednotlivými spôsobmi daňovej exekúcie, ako aj úkonmi správcu dane vyplývajúcimi 

zo zákona o správe daní, sa daňové nedoplatky  k 31.12.2001 znížili o 15,4  mld Sk,  a to: 

 

Zníženie mld Sk 
Vykonanými spôsobmi daňovej exekúcie 1,4 
Iným spôsobom (napr. na základe úkonov začatých pred účin-
nosťou zákona č. 219/1999 Z.z., úhradou z predaja založeného 
majetku odpredaného so súhlasom správcu dane)  

1,4 

Na základe rozhodnutí o určení záložného práva 2,1 
Na základe výzvy správcu dane na zaplatenie daňového nedo-
platku a na základe daňovej exekučnej výzvy 

2,6 

Preúčtovaním nadmerných odpočtov na DPH 2,0 
Preúčtovaním preplatkov na spotrebných daniach 1,0 
Preúčtovaním preplatkov na daniach z príjmov FO 1,3 
Preúčtovaním preplatkov na daniach z príjmov PO 1,8 
Preúčtovaním preplatkov na ostatných daniach  1,8 

 
 
 

2. Colné nedoplatky 
 
 
 Colné nedoplatky tvoria nedoplatky na colnom dlhu, ktorý tvorí clo, daň z pridanej 

hodnoty vyberaná pri dovoze, spotrebná daň pri dovoze, dovozná prirážka a iné platby vyme-

rané colnými orgánmi. 

 Colné nedoplatky k 31.12.2001 dosiahli 6 136,3 mil. Sk, čo je medziročne viac o       

1 568,3 mil. Sk. 

Prehľad o štruktúre colných nedoplatkov k  31. 12. 2001 a ich medziročnom  porov-

naní poskytujú nasledovné údaje (v mil. Sk): 

 
Druh nedoplatku Stav 

k 31.12.2000 
Stav 

k 31.12.2001 
Rozdiel 

 2001-2000 
Clo 548,7 553,1 4,4 
Spotrebné dane 513,6 643,1 129,5 
Vyrovnávacie dávky pri dovoze 2,4 2,4 - 
Dovozná prirážka 127,8 95,0 -32,8 
Daň z pridanej hodnoty 3 077,2 3 184,7 107,5 
Úroky 298,3 1 658,0 1 359,7 
Colné nedoplatky spolu 4 568,0 6 136,3 1 568,3 
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 K nárastu colných nedoplatkov v roku 2001 došlo z viacerých dôvodov: 

- dlžníci pre nedostatok finančných prostriedkov v závere roku neuhrádzali v lehote splat-

nosti colné dlhy, tieto začali postupne uhrádzať v januári 2002, 

- v roku 2001 boli vymerané úroky z omeškania zo včas nezaplatených colných dlhov dlž-

níkom, ktorí v tom čase už boli v konkurze, alebo právne neexistovali a už nevykonávali 

žiadnu činnosť, 

- colné nedoplatky sú vymáhané od ručiteľov, ktorí súdnou cestou napadli oprávnenosť 

vymáhania dlžných súm, alebo nie je možné uspokojiť pohľadávku z poskytnutého za-

bezpečenia z dôvodu konkurzu banky, 

- nemožnosť vymáhania colných nedoplatkov z dôvodu nedostatku majetku dlžníka.  

V roku 2001 colné orgány odpustili alebo vrátili sumu cla fyzickým aj právnickým 

osobám pri splnení podmienok ustanovených zákonom v tých prípadoch, keď v správnom 

konaní zistili, že vymeraná suma cla nebola dlžná v súlade s colnými predpismi, deklarant 

dodatočne predložil dôkaz o pôvode tovaru, na základe ktorého sa na tovar vzťahovala nižšia 

suma cla. Druhým najčastejším dôvodom bola skutočnosť, že suma cla sa vzťahovala na to-

var, ktorý dovozca odmietol pre jeho vady alebo preto, že nezodpovedal podmienkam zmlu-

vy. Ďalším dôvodom na odpustenie alebo vrátenie sumy cla bolo zrušenie platnosti prijatého 

colného vyhlásenia. Výška odpusteného cla je uvedená v súhrnnom prehľade o poskytnutých 

úľavách v ďalšom texte. 

 
 

3. Prehľad o poskytnutých daňových úľavách 
 
 Podľa § 50 ods. 8 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlách obligatórnou súčasťou 

štátneho záverečného účtu je i prehľad o poskytnutých úľavách podľa zákona č. 511/1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení ne-

skorších predpisov. 

 Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka povoliť odklad platenia dane (prí-

padne sankcie), alebo jej zaplatenie v splátkach. Takýto postup správcu dane je upravený v § 

59 citovaného zákona. Povolené odklady alebo splátky sa nezapočítavajú do daňových nedo-

platkov, pretože daňovým nedoplatkom sa stávajú až vtedy, keď daňovník nedodrží stanove-

ný termín odkladu alebo splátky. 

Prehľad o sumách odkladov a povolení splátok daní v roku 2001 podľa jednotlivých 

druhov daní poskytujú nasledovné údaje (v tis. Sk): 
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Druh dane Odklad plate-
nia dane 

Zaplatenie da-
ne v splátkach 

Daň z príjmov FO 10 195 7 842 
Daň z príjmov PO 34 195 15 136 
Daň z pridanej hodnoty 164 977 117 930 
Spotrebné dane 44 569 34 380 
Spolu 253 936 175 288 

 
Prehľad o poskytnutých odpusteniach daňového nedoplatku podľa § 64 zákona 

č.                       511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov za jednotlivé daňové riadi-

teľstvá SR v roku 2001 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 
Pracovisko DR SR Počet odpus-

tení 
Suma  
v Sk 

Bratislava 31 1 255 225 
Trnava 137 3 726 148 
Trenčín 12 4 428 027 
Nitra 44 440 090 
Žilina 45 486 754 
B. Bystrica 50 825 382 
Prešov 14 275 298 
Košice 41 1 297 815 
Spolu 374 12 734 739 

 
 

Súhrnný prehľad o výške úľav povolených v roku 2001 z úroku a sankcií podľa jed-

notlivých druhov daní, prehľad  o  výške  odpustených,  prípadne  vrátených daní,  cla 

a dovoznej  prirážky, ako aj o povoľujúcich subjektoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v 

Sk): 

 

 
Druh dane 

 Úľava povolená  

 MF SR DR SR/CR SR DÚ/CÚ 
Daň    
a) z dedičstva  - - 864 424 
b) z darovania 37 200 1 733 321 1 489 279 
c) z prevodu a prechodu nehnuteľností 129 576 932 13 619 173 11 637 278 
d) cestná daň - - - 
e) notárske poplatky - - - 
f) daň z pridanej hodnoty (odpustená CR SR  
CÚ) 

- 1 344 508 1 910 090 

g) daň z pridanej hodnoty  (vrátená CR SR, 
CÚ) 

- 6 030 12 192 612 

h) spotrebné dane  (odpustené CR SR, CÚ) - - - 
i) spotrebné dane  (vrátené CR SR, CÚ) - - 113 220 
Dane spolu 129 614 132 16 703 032 28 206 903 

 
Sankcie    



 140

a) pokuty - - 3 968 856 
b) penále 5 397 512 36 736 009 238 156 312 
c) zvýšenie dane 70 069 705 11 140 457 39 229 194 
d) úrok (DR SR, DÚ) - - 7 249 514 
e) úrok (odpustený CR SR,CÚ) - - 1 138 393 
f) úrok (vrátený CR SR, CÚ) - - 641 296 
g) ERP - pokuty - - 506 356 
Sankcie spolu 75 467 217 47 876 466 290 889 921 
    
Clo (odpustené) 2 318 089 160 080 1 242 493 
Clo (vrátené) - 620 25 945 098 
Dovozná prirážka (odpustená) 4 328 615 165 600 205 162 
Dovozná prirážka (vrátená) - 115 4 277 235 
Clo, dovozná prirážka spolu 6 646 704 326 415 31 669 988 
    
Spolu MF SR 211 728 053   
    
Vrátane DR SR, DÚ, CR SR, CÚ: 627 400 778   
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Príloha č.7: Výsledky hospodárenia verejnoprávnych inštitúcií 
 za rok 2001 

(zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce) 
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 Podľa § 50 ods. 8 písm. a) štátny záverečný účet obsahuje aj údaje o príjmoch a vý-

davkoch verejného rozpočtu. V tejto prílohe je uvedený prehľad o výsledkoch hospodárenia 

Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Národného úradu práce.   

Rozpočty Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní (za celý systém  zdravotného 

poistenia) a rozpočet Národného úradu práce na rok 2001 boli v časti Návrh rozpočtu ostat-

ných zložiek verejných financií na rok 2001 schválené uznesením NR SR č.1790 z 13. de-

cembra 2001. Ide o vládny návrh jednotlivých rozpočtov, ktoré tvoria súčasť verejného roz-

počtu. 

 Národná rada následne po schválení zákona o štátnom rozpočte schválila samostatné 

rozpočty uvedených inštitúcií, ktoré jej tieto priamo predkladajú po schválení  v samospráv-

nych orgánoch. Z piatich zdravotných poisťovní predkladá parlamentu na schválenie svoj 

rozpočet iba Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa. 

Vzhľadom na túto skutočnosť sú v prílohe (v tabuľkovej časti) uvedené obe alternatí-

vy schválených rozpočtov. Výsledky hospodárenia sú - kvôli porovnateľnosti hodnotenia 

ostatných zložiek verejného rozpočtu - komentované vo vzťahu k vládnej verzii rozpočtov 

Sociálnej poisťovne, Národného úradu práce a zdravotných poisťovní v sumári. Údaje boli 

spracované z účtovných závierok príslušných organizácií, pričom treba uviesť, že účtovné 

závierky zdravotných poisťovní (okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovne) a Národného úra-

du práce neboli v čase spracovania návrhu štátneho záverečného účtu ešte schválené samo-

správnymi orgánmi. 

 

1. Zdravotné poisťovne 

 
 Rozpočty zákonom zriadených poisťovní Všeobecnej zdravotnej poisťovne a  Spoloč-

nej zdravotnej poisťovne na rok 2001 schválila Národná rada uzneseniami  č. 1220 

a 1221/2000. 

Vládny návrh rozpočtu zdravotného poisťovníctva, ktorý zahŕňa päť zdravotných po-

isťovní, bol súčasťou vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 a Národná rada 

SR ho schválila uznesením číslo 1196/2000. 

 V tomto rozpočte predstavovali príjmy bežného roku 49 066,6 mil. Sk, ktoré vrátane 

prevodu z roku 2000 vo výške 1 800,0 mil. Sk tvorili celkové zdroje zdravotných poisťovní 

50 866,6 mil. Sk.  

V príjmoch bol zapracovaný predpoklad poskytnutia finančných prostriedkov z  priva-

tizácie podľa uznesenia vlády SR č. 485/00 v sume 1 800,0 mil. Sk na zníženie záväzkov 
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zdravotných poisťovní. Predpoklad nepeňažného vyrovnania pohľadávok a záväzkov voči 

Sociálnej poisťovni a Národnému úradu práce vo výške 1 558,0 mil. Sk bol premietnutý 

v znížení záväzkov.  

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa zdroje zdravotných poisťovní zvýšili návratnou 

finančnou výpomocou 400,0 mil. Sk. 

 V zmysle zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov sú výdavky 

zdravotného poisťovníctva v rozpočte stanovené tak, aby neprevyšovali príjmy, t.j. sú 

50 866,6 mil. Sk. 

Zdravotné poisťovne dosiahli v roku 2001 celkové príjmy 52 318,4 mil. Sk (plnenie 

rozpočtu na 102,9 %), čo predstavuje medziročný nárast o 4 576,4 mil. Sk. Príjmy bežného 

roka sú 50 416,5 mil. Sk a prevod z predchádzajúceho roka 1 901,9 mil. Sk.  

 V príjmoch predpokladané prostriedky z privatizácie 1 800,0 mil. Sk dosiahli podľa 

výkazov zdravotných poisťovní  k 31.12.2001 len 174,9 mil. Sk. 

Vzájomné (nepeňažné) vysporiadanie záväzkov a pohľadávok medzi zdravotnými po-

isťovňami, Sociálnou poisťovňou, NÚP a  zdravotníckymi zariadeniami taktiež nesplnilo o-

čakávania, keď dosiahlo 945,7 mil. Sk. Pritom z nepeňažného vyrovnania z prostriedkov 

FNM v roku 2000 sa zo sumy 1 500,0 mil. Sk premietlo vo výkazoch zdravotných poisťovní 

k 31.12.2000 iba 426,3 mil. Sk, to znamená, že 1 072,7 mil. Sk  malo zvýšiť úroveň nepeňaž-

ného vyrovnania v roku 2001 (zo sumy 1 558,0 mil. Sk  na 2 630,7 mil. Sk).  

Uznesením vlády SR č. 525/01 a v zmysle listu Železníc SR zo dňa 11.7.2001 sa 

z prostriedkov FNM v objeme 2 mld Sk určilo 400 mil. Sk na úhradu dlžného poistného Že-

lezníc SR voči Spoločnej zdravotnej poisťovni.  Z týchto prostriedkov obdržala Spoločná 

zdravotná poisťovňa 75,0 mil. Sk, pričom v zmysle splátkového kalendára zostatok 325,0 mil. 

Sk sa premietne v príjmoch roku 2002. 

V roku 2001 bola poskytnutá návratná finančná výpomoc Všeobecnej zdravotnej pois-

ťovni v zmysle uznesenia vlády č. 624/01 v celej rozpočtovanej výške 400,0 mil. Sk na úhra-

du záväzkov lôžkovým zdravotníckym zariadeniam. 

 Príjmy v metodike MMF, t.j. príjmy bežného roka bez cudzích príjmov (návratnej 

finančnej výpomoci, nepeňažného vysporiadania pohľadávok a záväzkov, príjmov nepatria-

cich poisťovniam) a vrátane zostatku osobitného účtu prerozdelenia dosiahli 48 785,0 mil. Sk, 

čo predstavuje medziročné zvýšenie o 3 500,9 mil. Sk. 

 Výdavky dosiahli 49 642,1 mil. Sk, čo predstavuje oproti dosiahnutej skutočnosti roku 

2000 zvýšenie o 3 802,0 mil. Sk.  
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 Výdavky v  metodike MMF, t.j. bez splátok úverov a návratných finančných výpomo-

cí a nepeňažného vysporiadania pohľadávok a záväzkov predstavujú 48 461,0 mil. Sk a sú 

oproti roku 2000 vyššie o 2 638,9 mil. Sk.  

 Celkový rozdiel príjmov a výdavkov, ktorý predstavuje zostatok prostriedkov na ban-

kových účtoch, dosiahol 2 676,3 mil. Sk. 

 Zdravotné poisťovne vykázali výsledok hospodárenia bežného roku vo výške 774,4 

mil. Sk. V metodike MMF hospodársky výsledok predstavuje 324,0 mil. Sk, čo je oproti roku 

2000 (kedy zaznamenali schodok - 538,0 mil. Sk) zvýšenie o 862,0 mil. Sk.  

Úroveň výdavkov, a súčasne i  schodok, pozitívne ovplyvnilo uznesenie vlády SR 

č.1149/2001, ktorým sa zdravotným poisťovniam odpustili splátky návratných finančných 

výpomocí splatné v decembri 2001 v celkovej výške 1 173,8 mil. Sk 1).  

Pohľadávky zdravotných poisťovní dosiahli 26 025,9 mil. Sk (v tom na poistnom 

11 026,4 mil. Sk a na penále 8 364,9 mil. Sk) a oproti skutočnosti roku 2000 sa zvýšili 

o 5 843,3 mil. Sk. Ich záväzky medziročne vzrástli o 2 038,5 mil. Sk na 17 983,8 mil. Sk, 

pričom sa znížili záväzky voči zdravotným zariadeniam o 1 243,7 mil. Sk a zvýšili voči le-

kárňam a výdajniam zdravotných pomôcok o 1 663,1 mil. Sk. Znížili sa záväzky z návratných 

finančných výpomocí o 1 008,8 najmä ich odpustením o uvedených 1 173,0 mil. Sk a splate-

ním splátky Spoločnou zdravotnou poisťovňou vo výške 235,0 mil. Sk. Ich výšku ovplyvnilo 

i poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v roku 2001 v sume 400,0 mil. Sk.  

Výrazne vzrástli pohľadávky i  záväzky poisťovní voči osobitnému účtu povinného 

zdravotného poistenia podľa toho, či poisťovňa prispieva, alebo naopak dostáva platby 

z prerozdeľovacieho mechanizmu. Záväzky neplatiacich poisťovní sa medziročne zvýšili 

o 1 284,7 mil. Sk a dosiahli 2 041,1 mil. Sk. Z toho rozhodujúcim je záväzok Spoločnej zdra-

votnej poisťovne, ktorý predstavuje až 1 771,8 mil. Sk. 

 

7.2. Sociálna poisťovňa 

 
Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2001 schválila Národná rada SR uznesením č. 

1225/2000. Celkové zdroje predstavovali 87 567,8 mil. Sk (vrátane zostatku z minulých ro-

kov 3 294,1 mil. Sk) a celkové výdavky 84 667,8 mil. Sk. Predpokladalo sa, že hospodárenie 

Sociálnej poisťovne skončí  kladným bilančným rozdielom vo výške 2 900,0 mil. Sk  
 1) Rozpočtovaná výška splátok z návratných finančných výpomocí 1 018,8 mil. Sk sa dodatkami k zmluvám 
v decembri roku 2000 zvýšila presunmi splátok na očakávanú výšku 1 408,8 mil. Sk. Z tejto sumy Spoločná 
zdravotná poisťovňa dňa 3.9.2001 splatila 235,0 mil. Sk a zostatok 1 173,8 mil. Sk bol uznesením vlády SR č. 
1149/2001 odpustený. 
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 V rozpočte nebol zapracovaný dopad z titulu zvýšenia sadzby pre odvod poistného na 

dôchodkové zabezpečenie z 27,5 % na 28 % (zákon č.467/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  

zákon č.274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov) a z titulu opätov-

ného zavedenia povinnosti platiť poistné pracujúcimi dôchodcami. 

Ministerstvo financií premietlo vyššie uvedené legislatívne zmeny do vládneho návrhu 

rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2001. V súvislosti s tým sa predpokladalo, že hospodáre-

nie Sociálnej poisťovne sa skončí aktívnym bilančným rozdielom 1 784,6 mil. Sk, pričom 

saldo bežného roka sa predpokladalo deficitné vo výške  – 1 609,7 mil. Sk. Všetky ďalej uve-

dené údaje sa vzťahujú k plneniu vládneho návrhu rozpočtu.   

 Celkové skutočné zdroje  Sociálnej poisťovne dosiahli 88 892,4 mil. Sk (vrátane pre-

vodu z minulých období 4 151,9 mil. Sk) a v porovnaní s rozpočtom 86 060,8 mil. Sk boli 

vyššie o cca 2,8 mld  Sk (plnenie  na  103,3 %). 

 Príjmy bežného roku dosiahli 84 740,6 mil. Sk, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 

102,5 %, s absolútnym prekročením o cca 2,1 mld Sk. Z úhrnných príjmov predstavujú: 

- 12 685,4 mil. Sk príjmy na nemocenské poistenie (z toho 1 036,5 mil. Sk zo štátneho 

rozpočtu v rámci  poistného plateného štátom  za  určené  skupiny osôb a 136,7 mil. Sk 

z Národného úradu práce za uchádzačov o zamestnanie poberajúcich podporu  

v nezamestnanosti),  

- 71 692,4 mil. Sk na dôchodkové zabezpečenie (z toho 3 681,7 mil. Sk zo štátneho roz-

počtu a 801,7 mil. Sk z Národného úradu práce),  

- 362,7 mil. Sk ostatné príjmy, predovšetkým úroky.  

 Príjmy z výberu poistného (84 377,8 mil. Sk) boli v porovnaní s rozpočtom o cca 2,0 

mld Sk vyššie, a to nielen z dôvodu lepšieho plnenia, ale aj ďalšieho oddlženia Železníc SR a 

štátnych zdravotníckych zariadení (príjmy z oddlženia Železníc SR 1,22 mld Sk a štátnych 

zdravotníckych zariadení 1,44 mld Sk boli o cca 0,5 mld Sk vyššie ako predpokladal  rozpo-

čet). 

 Stav pohľadávok Sociálnej poisťovne na poistnom na nemocenské poistenie 

a dôchodkové zabezpečenie k 31.12.2001 dosiahol 50 815,3 mil. Sk a medziročne sa zvýšil 

o cca 4,0 mld Sk. Zo sumy pohľadávok tvoria predpísané pohľadávky 45 937,6 mil. Sk a v 

rámci nich pohľadávky na poistnom (istina) 39,4 %, t.j. 19 012,2 mil. Sk. 

 V rozpočte Sociálnej  poisťovne  boli výdavky určené sumou 84 276,2 tis. Sk a v sku-

točnosti dosiahli 84 620,1 mil. Sk (100,4 %). Z toho 8 879,2 mil. Sk predstavovali výdavky 

základného fondu nemocenského poistenia (plnenie rozpočtu na 85,0). Aj v roku 2001 pokra-

čoval klesajúci trend v čerpaní tohto fondu založený v roku 1999, a to predovšetkým na ne-
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mocenské dávky. Výdavky základného fondu dôchodkového zabezpečenia dosiahli 73 378,6  

mil. Sk (plnenie rozpočtu na 102,4 %). Je v nich premietnuté aj zvýšenie dôchodkov od 1. 

októbra 2001 o 7 % (dopad 1 250,0 mil. Sk), ktoré neboli v rozpočte zapracované. Finančné 

prostriedky správneho fondu sa čerpali v sume 2 362,4 mil. Sk, čo predstavuje plnenie jeho 

rozpočtu na 110,5 %, v tom neinvestičné náklady 1 842,3 mil. Sk (103,3 %) a investičné 

520,1 mil. Sk (146,2 %).  

    Saldo hospodárenia Sociálnej poisťovne v bežnom roku dosiahlo 120,4 mil. Sk a cel-

kové jej hospodárenie za rok 2001 sa skončilo aktívnym  zostatkom 4 272,2 mil. Sk (v tom 

zostatok základného fondu nemocenského poistenia 1 340,6 mil. Sk, zostatok základného 

fondu dôchodkového zabezpečenia 829,4 mil. Sk  a  2 102,0 mil. Sk predstavuje zostatok re-

zervného fondu zvýšený o zostatok správneho fondu za rok 2001, t. j. o 60,0 mil. Sk 1)).  

 

7.3. Národný úrad práce 

 
Rozpočet Národného úradu práce na rok 2001 schválila Národná rada SR uznesením 

č. 1219/2000. Jeho celkové zdroje  predstavovali 12 648,1 mil. Sk (vrátane zostatku z minu-

lých rokov 1 599,3  mil. Sk)  a celkové výdavky 11 177,0 mil. Sk. Predpokladalo sa, že hos-

podárenie Národného úradu práce sa skončí kladným bilančným rozdielom 1 471,1 mil. Sk, 

vo vládnom návrhu rozpočtu sa predpokladalo vyrovnané hospodárenie.  

V skutočnosti Národný úrad práce disponoval celkovými zdrojmi 15  117,8 mil. Sk 

(plnenie vládneho návrhu rozpočtu na 113,7 %), v ktorých je zahrnutý aj prevod  prostriedkov 

z predchádzajúceho obdobia vo výške 3 065,5 mil. Sk.  

Príjmy bežného roka dosiahli 12 052,3 mil. Sk, z toho finančné prostriedky zo štátne-

ho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 1 823,5 mil. Sk. Túto tvoria: 

- 273,5 mil. Sk účelová dotácia zo štátneho rozpočtu do garančného fondu, 

- 1 500,0 mil. Sk na realizáciu programu verejnoprospešných prác pre dlhodobo neza-

mestnaných,  

- 50,0 mil. Sk projekt zamestnanosti mladých ľudí (Krátkodobý program) 2) . 
 

1) Zostatky základného fondu nemocenského poistenia a rezervného fondu sú po vykrytí deficitu zá-
kladného fondu dôchodkového zabezpečenia, na ktorý sa použili v roku 2001 celkové finančné pros-
triedky vo výške 3 938,0 mil. Sk.  
 
2) Spolu boli na tieto projekty (Krátkodobý program a Program individualizovaných služieb zamestna-
nosti ) schválené vo vládnom rozpočte prostriedky 100,0 mil. Sk, avšak 50,0 mil. Sk na program Indi-
vidualizovaných služieb bolo uvoľnených až na konci roka a Národný úrad práce ich obdržal až v roku 
2002. 
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Na tvorbe vlastných zdrojov Národného úradu práce sa najviac podieľal výber príspev-

kov na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu (vrátane úhrady dlžných súm),  

ktorý dosiahol  9 393,4 mil. Sk (plnenie rozpočtu na 107,4 %). 

Železnice Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 525/2001 vyčlenili pre 

Národný úrad práce finančné prostriedky 272,0 mil. Sk z výnosov z privatizácie na úhradu 

starých dlhov na poistnom (z nich skutočne uhradili 216,0 mil. Sk). Ostatné príjmy dosiahli 

835,4 mil. Sk. Ich nízke plnenie (na 83,5 %) súvisí predovšetkým s neplnením príjmov zo  

splátok finančných prostriedkov poskytnutých podnikateľským subjektom v rámci aktívnej 

politiky trhu práce.  

Výška pohľadávok dosiahla celkom 14 130,8 mil. Sk, čo predstavuje medziročný ná-

rast o 20,7 % (absolútne 2 423,1 mil. Sk). Z uvedenej sumy tvoria 9 674,5 mil. Sk (vrátane 

penále súvisiace s výberom  v objeme  5 592,7 mil. Sk) pohľadávky na poistnom v nezamest-

nanosti.   

Celkové výdavky dosiahli 8 637,6 mil. Sk, čo predstavuje 74 %  vládneho návrhu roz-

počtu. Ich rozhodujúcu časť (81,3 %, resp. 7 024,1  mil. Sk) tvorili výdavky základného fon-

du, ktoré  zahŕňajú výdavky na aktívnu i pasívnu politiku trhu práce. 

Na aktívnu politiku trhu práce boli vynaložené finančné prostriedky v celkovom ob-

jeme 2 234,9 mil. Sk, z toho zo zdrojov Národného úradu práce 806,6 mil. Sk a zo  štátneho 

rozpočtu 1 428,3 mil. Sk. Na pasívnu politiku trhu práce sa vynaložilo 4 789,2 mil. Sk, čo 

predstavuje plnenie rozpočtu len na 73,8  %. Výrazný pokles týchto výdavkov oproti  roku 

2000 i rozpočtovanému objemu bol spôsobený poklesom počtu  poberateľov podpory v neza-

mestnanosti zo 111 567 osôb v roku 2000 na  88 058  osôb v roku 2001 a medziročným zní-

žením priemernej mesačnej výšky podpory v nezamestnanosti o 128,- Sk na 3 168,- Sk. 

Výdavky správneho fondu  1 524,1 mil. Sk predstavujú plnenie vládneho rozpočtu na 

97,7 %. 

Na základe pozitívneho vývoja hospodárenia Národného úradu práce sa finančné pros-

triedky rezervného fondu v roku 2001 nečerpali.  

Výdavky garančného  fondu 89,4 mil. Sk predstavujú iba 11,7 % plnenie rozpočtova-

ného objemu. Nízke čerpanie prostriedkov garančného fondu výrazne ovplyvňuje  zdĺhavosť 

konkurzných konaní.  

V roku 2001 celkové záväzky Národného úradu práce dosiahli  1 042,5 mil. Sk, z toho 

70,5% pripadalo na záväzky z podpísaných dohôd na aktívnu politiku trhu práce.  

Národný úrad práce skončil  hospodárenie za rok 2001 prebytkom z bežného roku vo výške 

3 414,7 mil. Sk a celkovým prebytkom 6 480,2 mil. Sk,  čo je v porovnaní so schváleným 
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vládnym rozpočtom viac o 4 855,5 mil. Sk.
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 Skutočnosť Rozpočet  Skutočnosť % Medziročný 
 Vývoj príjmov a výdavkov v systéme za rok MF SR za rok plnenia index 
zdravotného poisťovníctva     na rok    rozpočtu   

(v mil. Sk) 2 000  2 0 0 1 2 001    2001/2000 
  1  2  3  3 / 2 3 / 1 

štát 2 400/NÚP 2
Príjmy celkom (I.+II.), v tom :  47 742,0 50 866,6 52 318,4 102,9 109,6
- vlastné (bez zdrojov z privatizácie) 46 265,7 48 666,6 50 547,8 103,9 109,3
- vlastné (vrátane zdrojov z privatizácie) 47 342,0 50 466,6 51 918,4 102,9 109,7
- cudzie 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
I. Prevod z minulých období 2 057,9 1 800,0 1 901,9 105,7 92,4
II. Príjmy bežného roka, v tom : 45 684,1 49 066,6 50 416,5 102,8 110,4
- vlastné (bez zdrojov z privatizácie) 44 207,8 46 866,6 48 645,9 103,8 110,0
- vlastné (vrátane zdrojov z privatizácie) 45 284,1 48 666,6 50 016,5 102,8 110,5
- cudzie (návr.fin.výp., úvery a  pôžičky) 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Vlastné zdroje           
(výber poistného) - osob.účet xxx 31 756,3 32 246,6 34 330,8 106,5 108,1
(poistné zo ŠR) - osobitný účet  11 184,2 13 039,7 13 194,3 101,2 118,0
(poistné z NÚP) - osobitný účet  526,0 476,3 400,6 84,1 76,2
dlžné poistné z FNM za ŽSR pre SZP    400,0 75,0 18,8   
príjmy z výberu poistného (kumul.ZP)  xxx 31 756,4   34 553,8     
výsledok prerozdelenia 11 723,0   13 641,5     
zo ŠR  (príspevok - §48 ods.1 písm.b) 5,5 4,0 6,9 172,5 125,5
z FNM celkom, z toho:  1 076,3 1 800,0 1 370,6 76,1 127,3
   - účelové fin. prostr.na zníž. záv.ZP na zdrav. star. 650,0 1 800,0 174,9 9,7 26,9
   - vzájomné vyspor.záv. a pohľ. so SP, zdrav. zar. 426,3   945,7     
      250,0     
ostatné celkom 722,9 700,0 368,7 52,7 51,0
Cudzie zdroje:           
zo ŠR -  návratná finančná výpomoc 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
          - dotácia     0,0     
          - garancia     0,0     
bankové úvery, pôžičky 0,0 0,0 0,0     
Pohľadávky celkom, z toho: 20 182,6 22 000,0 26 025,9 118,3 129,0
Pohľadávky -  na poistnom 9 871,3 11 000,0 11 026,4 100,2 111,7
                  -  na penále a pokutách 6 140,7 7 500,0 8 364,9 111,5 136,2
                  -  nevyúčtované preddavky  2 661,3 2 000,0 3 930,6 196,5 147,7
                  -  voči osobit.úč.(po prerozd.)  759,0 . 2 371,4   312,4
VÝDAVKY CELKOM 45 840,1 50 866,6 49 642,1 97,6 108,3
Výdavky bez splátok NFV ,úver.a pôž. 45 822,1 49 847,8 49 407,1 99,1 107,8
základný fond, z toho: 42 786,9 47 994,8 46 722,1 97,3 109,2
       splácanie úverov, pôžičiek 18,0 0,0 0,0     
       splácanie NFV 0,0 1 018,8 235,0 23,1   
rezervný fond 190,8 254,0 182,9 72,0 95,9
účelový fond 786,7 1 017,3 847,2 83,3 107,7
správny fond, z toho: 1 772,9 1 600,1 1 631,5 102,0 92,0
       splácanie úverov, pôžičiek 0,0 0,0 0,0     
       splácanie NFV 0,0 0,0 0,0     
ostatné 302,8 0,4 258,4 x 85,3
Záväzky celkom, z toho: 15 945,3 6 041,7 17 983,8 297,7 112,8
              k zdrav.zariadeniam 5 115,7 842,1 3 872,0 459,8 75,7
              k lekárňam a výdajniam ZP 5 089,8 1 558,4 6 752,9 433,3 132,7
              návratné finančné výpomoci 4 400,0 3 341,2 3 391,2 101,5 77,1
              voči osobit.účtu (po prerozd.) 756,4 . 2 041,1   269,8
              bankové úvery a pôžičky 0,0 0,0 0,0     
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV CELKOM 1 901,9 (0,0) 2 676,3 x 140,7
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝD. BEŽNÉHO ROKA  (156,0) (1 800,0) 774,4 (43,0) (496,4)
Rozd. príj.a výd. b.r.(bez cudz.príj.a výd.vrát.priv.) (538,0) (1 181,2) 609,4 (51,6) (113,3)
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Výsledky hospodárenia Sociálnej  poisťovne za rok 2001 

vrát. schvál. val. dôch.      
uzn.NR SR č.1225/2000          o 7% od 1/10/2001      

Skutočnosť Vládny Rozpočet SP Skutočnosť Plnenie Index
    za rok na rok na rok za rok %   
     2000 2001 2001 2001     
    1 2 3 4 4/2 4/1 

A. P r í j m y   celkom  (A.I + A.II) 83 616,8 86 060,8 87 567,8 88 892,4 103,3 106,3 
A.I P r í j m y   bežného  roka (1 až  4) 78 249,5 82 666,5 84 273,7 84 740,6 102,5 108,3 
1.  Výber poistného celkom (1.1 + 1.2 + 77 630,1 82 416,5 84 073,7 84 377,8 102,4 108,7 

1.1 č i s t ý  výber poistného (a - f) 68 605,7 76 306,5 75 038,4 79 260,5 103,9 115,5 
a)  výber na  nemoc. poistenie 9 977,3 10 290,7 10 107,7 10 796,5 104,9 108,2 
b)  zo  ŠR  na nem. poistenie 199,1 1 037,0 1 052,6 1 036,5 100,0 520,7 
c)  z NÚP  na nem. poistenie 185,6 163,8 179,4 136,7 83,5 73,7 
d)  výber na dôchod. zabezpečenie 56 453,6 60 153,2 58 946,0 62 807,3 104,4 111,3 
e)  zo  ŠR  na dôchod. zabezpečenie 733,6 3 709,4 3 709,4 3 681,7 99,3 501,9 
f)  z NÚP  na dôch. zabezpečenie 1 056,5 952,4 1 043,3 801,7 84,2 75,9 

1.2  z úhrad na dlžnom poistn. a zo sank- 9 024,4 6 110,0 9 035,3 5 117,4 83,8 56,7 
a) bežné úhrady nedoplatkov na poistnom 2 974,4 3 900,0 3 588,1 2 457,1 63,0 82,6 
b)  z privatizácie - oddlženie ŠZZ, ŽSR 6 050,0 2 210,0 1 210,0 2 660,3 120,4 44,0 

1.3 z vymáhania pohľ. (§33a z. č. 274/94)   0 4 237,1 0,0 0,0 0,0 
                   Informatívne údaje :  výber 68 605,7 76 306,5 75 038,4 79 260,5 103,9 115,5 
  S P O L U  čistý výber za EAO (a+ d) 66 430,9 70 443,9 69 053,7 73 603,8 104,5 110,8 
  S P O L U   zo ŠR  (b+ e) 932,7 4 746,4 4 762,1 4 718,2 99,4 505,9 
  S P O L U   z  NÚP  (c+ f)  1 242,1 1 116,2 1 222,7 938,5 84,1 75,6 

2. Výpomoc zo ŠR             
3. § 13, ods. 1 b/-prísp.na rast život.nákl.             
4. Ostatné príjmy (úroky..) 619,4 250,0 200,0 362,7 145,1 58,6 

A.II P r e v o d z min. období 5 367,3 3 394,3 3 294,1 4 151,9 122,3 77,4
    P o h ľ a d á v k y   evidované  SP(z 54 816,1     62 504,0     

B.P o h ľ a d á v k y na NP a DZ (bez 46 783,7 50 815,3 108,6
    n e p r e d p í s a n é 6 864,9     4 877,7     
    p r e d p í s a n é   v  tom: 39 918,8     45 937,6     
    na   p o i s t n o m   14 248,1     19 012,2     
    z titulu    s a n k c i í 25 670,7     27 508,6     

C. V ý d a v k y celkom(1+2+3+4+5) 79 464,9 84 276,2 84 667,8 84 620,1 100,4 106,5
1. Základný fond nemocenského pois- 9 144,1 10 450,0 10 157,5 8 879,2 85,0 97,1 
2. Základný fond dôchodkového poiste- 68 313,7 71 687,7 72 087,9 73 378,6 102,4 107,4 
3. Rezervný fond   /RF/ 0 0 0 0     
4. Správny fond   /SF/,  v tom : 2 007,1 2 138,5 2 422,4 2 362,4 110,5 117,7 

  neinvestičné náklady 1 732,9 1 782,7 1 840,3 1 842,3 103,3 106,3 
  investičné výdavky 274,2 355,8 582,1 520,1 146,2 189,7 
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D Z á v ä z k y evidované SP(z 8 225 9 12 026 4 146 2
                                   - k  ŠR, t.j. zúčt. 2 133,4     2 315,0   108,5 
                                   - z vnút.zúčt., t.j. 5 348,0     8 815,0   164,8 

E. S a l d o b e ž n é ho roka (A.I-C) (1 215,4) (1 609,7) (394,1) 120,4 (7,5) (9,9)
F. S a l d o    celkom   (A - C),  v  tom : 4 151,9 1 784,6 2 900,0 4 272,2 239,4 102,9 

  Základný fond nemocenského poistenia 4 471,5 2 556,5   4 807,8   107,5 
  ZFNP    po   presune fin. prostr. do 1 291,5 900,0 900,0 1 340,6 149,0 103,8 
  Základný fond dôchodkového zabezpe- (3 440,9) (3 678,1)   (3 108,6)   90,3 
  ZFDZ   po   presune prostr. zo ZFNP   (260,9) (2 021,6)   358,4     
  ZFDZ   po    presune prostr.  i  z  RF   768,6 (115,2) 0,0 829,4 (720,0) 107,9 
  Rezervný fond /RF/ 2 659,4 2 906,4   2 513,0 86,5 94,5 
  RF      po     presune  prostr. do ZFDZ  1 630,0 2 000,0 2 000,0 2 102,0 105,1 129,0 

Správny fond /SF/ 461,8 0,0 0,0 * po presune 60,0 0 0
 

  
Legenda :   presun 

do ZFDZ           
 zo ZFNP 3 180,0 mil.Sk  1 656,5 mil.Sk  1 368,0 mil.Sk  3 467,0 mil.Sk 
 RF 1 029,5 mil.Sk   906,4 mil.Sk   891,1 mil.Sk    471,0 mil.Sk  
Poznámka:  4 209,5 mil.Sk 2 562,9 mil.Sk 2 259,1 mil.Sk 3 938,0 mil.Sk 
1.Údaje v zátvorkách predstavujú záporné hodnoty.         
2.Zdroje z privatizácie na oddĺž. ŽSR a ŠZZ  použité 
na úhradu nedoplatkov na poistnom voči SP :           
X - v r.2001 úhrada ŠZZ v mesiaci máj a jún 2001vo 
výške cca 1,5mld Sk (1+0,5) v zmysle  bodu B.1 
uzn.vl. č. 502/2001 k "stavu záväzkov ZZ...)         
XX - v r. 2001 úhrada ŽSR  vo  výške 1 219 mil. Sk,   v 
tom:   710mil.Sk  (v júni, uzn.vl.č.805/00 k ŠR)             
                                                                                        
509mil. Sk( pôv. 600mil.Sk) -uzn. vl.525/01, B.1 +  
rozpis zo ŽSR, resp. uzn.1271/01 k n. na po-
už.prostr.FNM)        
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  Národný úrad práce                (v mil. Sk) 
    Skutočnosť Vládny Rozpočet NÚP Skutočnosť % plnenia Index  
    za rok rozpočet schvál. NR SR roka  vlád.rozpočtu rastu 
    2000 2001 na rok 2001 2001 na rok 2001 skut01/skut00 
    1 2 3 4 5 6 

A. PRÍJMY  SPOLU (I.+II.) 12276,581 13294,1 12648,1 15117,8 113,7 123,1 
I. P r í j m y  bežného roka (I.1+I.2)  10811,981 11669,4 11048,8 12052,3 103,3 111,5 
I.1 Zdroje zo ŠR a iné( úver) , v tom : 1415,856 1920 1950 1823,5 95,0 128,8 
       - úver do SF 0 0 0       
       - účel. dotácia zo ŠR do GF(§77 a, ods.2) 214,465 320 350 273,5 85,5 127,5 
       - účel. dotácia zo ŠR do ZF na DVPPMDN( §75, ods.1)* 1201,391 1500 1500 1500 100,0 124,9 
       - účel. dotácia zo ŠR do ZF na "Projekty  zam. mladých" 0 100 100 50 50,0   

I.2 Zdroje NÚP , v tom : 9396,125 9749,4 9098,8 10228,8 104,9 108,9 
I.2.1 celkový výber príspevkov : 8660,553 8749,4 8563,7 9393,4 107,4 108,5 

        -  do ZF, z toho : 8446,088 8307,2 8213,7 8965,8 107,9 106,2 
                      úhrady dlžných súm z príspevkov 678,763 900 0 749,2 83,2 110,4 
        -  do GF 214,465 442,2 350 427,6 96,7 199,4 

I.2.2 Iné príjmy (úroky,penále, odvody, splátky....)  735,572 1000 535,1 835,4 83,5 113,6 
       z  toho :   splátky návr. prostr.  150,884 300 185,5 81,8 27,3 54,2 

II. Prevod zostatku z predch.r. 1464,6 1624,7 1599,3 3065,5 188,7 209,3 
B. Pohľadávky celkom, kumulatív k ... 11707,688     14130,8 120,7 120,7 
  z toho:             
  -  na poistnom v nezamestnanosti 7233,982     9674,4 133,2 133,7 
  z toho: penále  3190,5     5592,7 175,3 175,3 
  -  z aktívnej a pasívnej  politiky trhu práce 3891,321     3824,1 86,9 98,3 

C. V Ý D A V K Y   celkom  (1+2+3+4) 9211,1 11669,4 11177 8637,6 74,0 93,8 
1. Základný  fond  (1.1 + 1.2)     7752,872 9347,4 8944,4 7024,1 75,1 90,6 

1.1 Výdavky na  aktívnu PTP (a+b), z toho : 1570,443 2856,3 2301,6 2234,9 78,2 142,3 
  a) záväzky z dohôd uzatv. v predch.o. 7,976 60,2 60,2 0,3 0,5 3,8 
  b) nové aktívne opatrenia, z toho : 1562,467 2796,1 2241,4 2234,6 79,9 143,0 
   - DVPPMDN a Programy podpory mladých  fin.zo ŠR)* 1201,391 1500 1600 1390,5 92,7 115,7 
  z toho : Programy podpory zam. mladých ľudí     100 37,8     

1.2 Výdavky na  pasívnu PTP, z toho : 6182,429 6491,1 6642,8 4789,2 73,8 77,5 
                               podpora v nezamestnanosti 4412,902 4899 4899 3450 70,4 78,2 
2. Správny  fond, v tom:.       1443,644 1559,9 1532,6 1524,1 97,7 105,6 
                 neinvestičné náklady 1296,889 1399,9 1372,6 1382,6 98,8 106,6 
                 investičné výdavky 146,755 160 160 141,5 88,4 96,4 
3. Rezervný  fond      0 0   0     
4. Garančný  fond  *  14,584 762,1 700 89,4 11,7 613,0 
D.  Záväzky celkom 558,783     1042,5   186,6 
  - z podpísaných dohôd na APTP  82,928     734,8   886,1 

E. Saldo bežného roka   (A.I-C.) 1600,881 1,819E-12 -128,2 3414,7   213,3 
F. Saldo  celkom (A. - C.) 3065,481 1624,7 1471,1 6480,2 398,9 211,4 
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