
   

 

 

 
 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č.  
z  

  
k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014  

 
Číslo materiálu:  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 s pripomienkami prijatými na rokovaní 
vlády a prvé tri opatrenia uvedené v prílohe č. 2 materiálu, ktoré znejú: 

  1. zachovanie objemu osobných výdavkov na úrovni roka 2011       so zohľadnením zákonných nárokov 
a s výnimkou pedagogických       zamestnancov,  

  2. zníženie prevádzkových výdavkov štátneho rozpočtu o 5 %,  

  3. zníženie základných výdavkov štátneho rozpočtu na chod štátu; 

B. berie na vedomie 

B.1. možné riešenie konsolidácie rozpočtu verejnej správy; 

C. ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

C.1. oznámiť správcom kapitol štátneho rozpočtu predbežné limity príjmov a výdavkov na roky 2012 až 2014 

 do 13. mája 2011 

C.2. vypracovať pravidlá financovania korekcií, ktoré vznikli v súvislosti s nezrovnalosťami zistenými EK 

 do 15. septembra 2011 

ministrom 
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu  

C.3. predložiť Ministerstvu financií SR návrh rozpočtu kapitoly v súlade s príručkou na zostavenie návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 

 do 20. mája 2011 

C.4. predložiť Ministerstvu financií SR návrh prioritných výdavkových titulov na roky 2012 až 2014 

 do 20. mája 2011 

1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
ministrovi vnútra 



   

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
ministrovi životného prostredia 

C.5. predložiť Ministerstvu financií SR záznam o prerokovaní návrhu výdavkov na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom na roky 2012 až 2014 s republikovými 
združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov v zmysle § 9 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  

 do 20. mája 2011. 

Vykonajú: členovia vlády  
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 
správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu 

Na vedomie: predseda Združenia miest a obcí Slovenska 
prezident Únie miest Slovenska 
predsedovia samosprávnych krajov 


