
Príloha č. 2

2012 2013 2014

Výdavky spolu 522,1 809,7 1 050,2

1

zachovanie objemu osobných výdavkov na úrovni roka 2011 so zohľadnením zákonných nárokov a s výnimkou 

pedagogických zamestnancov (už vo Východiskách ŠR)* 172,0 361,7 527,1

2 zníženie prevádzkových výdavkov štátneho rozpočtu o 5% (už vo Východiskách ŠR) 105,3 145,0 180,8

3 zníženie základných výdavkov štátneho rozpočtu na chod štátu (už vo Východiskách ŠR) 157,8 148,7 174,1

4 zníženie platieb za elektronické mýto 60,0 60,0 0,0

5 zmena valorizačného mechanizmu dôchodkov 0,0 75,1 145,1

6 zníženie výdavkov na štátnu prémiu v stavebnom sporení 5,0 8,0 12,0

7 nepoisťovanie majetku štátu v komerčných poisťovniach 2,0 2,0 2,0

8 zrušenie transferu zo štátneho rozpočtu pre TASR 1,0 1,0 1,0

9 zefektívnenie výdavkov určených na vakcíny a rekond. pobyty v regionálnom školstve 19,1 8,2 8,2

10 úspory vyplývajúce z kontroly plnenia podmienok pri poskytnutí invest. stimulov

11 zníženie výdavkov na sociálny systém ozbrojených zložiek 

12 rušenie niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií

13 zefektívnenie miestnej štátnej správy (MV SR termín: 30.06.2011)

A. Výdavky spolu (bez položiek 1 až 3) 87,1 154,3 168,3

Príjmy spolu (B+C+D) 441,9 418,6 396,1

B. Daňové príjmy štátneho rozpočtu 134,4 163,8 163,5

14 daň z príjmov právnických osôb - zjednotenie odpisov (mesačné odpisovanie) 50,2 72,7 72,1

15 zavedenie bankovej dane pre finančné inštitúcie 40,0 40,0 40,0

16 spotrebná daň z piva - zvýšenie sadzby dane 8,2 14,1 14,4

17 spotrebná daň z vína - zvýšenie sadzby dane na tiché víno 20,0 21,0 21,0

18 zvýšenie príjmov z odvodu z hazardných hier 16,0 16,0 16,0

C. Príjmy samospráv 147,5 154,9 162,6

19

možné zvýšenie výnosu dane z nehnuteľností, vrátane odstránenia existujúcich deformácií, ktoré však zostáva v 

plnej kompetencii samospráv 147,5 154,9 162,6

D. Zlepšenie hospodárenia s majetkom štátu 160,0 100,0 70,0

20 predaj kjótskych kvót CO2 50,0 0,0 0,0

21 aukcie európskych povoleniek CO2 0,0 10,0 10,0

22 zvýšenie príjmov Národného jadrového fondu 20,0 20,0 20,0

23 zvýšenie príjmov Slovenského pozemkového fondu z prenájmu poľnohosp. pôdy 2,0 2,0 2,0

24 zvýšenie príjmov Slovenského pozemkového fondu z predaja pôdy 3,0 3,0 3,0

25 zvýšenie dividend MH SR - Transpetrol a.s. 15,0 15,0 15,0

26 zvýšenie dividend MH SR - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s. 40,0 30,0 0,0

27 zlepšenie hospodárenia a zvýšenie odvodu š.p. Lesy 10,0 10,0 10,0

28 zlepšenie hospodárenia a odvod š.p. Vodohospodárska výstavba 10,0 10,0 10,0

29 príjem z obnovenia licencií pre mobilných operátorov 10,0 0,0 0,0

30 príjmy za prenájom Letiska M.R. Štefánika Bratislava strategickému investorovi

Spolu opatrenia (A+B+C+D) 529,0 572,9 564,3

Spolu v % HDP 0,70 0,71 0,65

Objem opatrení na dosiahnutie cieľového schodku RVS 203,4 672,5 166,0

Objem opatrení na dosiahnutie cieľového schodku RVS v % HDP 0,27 0,83 0,19

HDP 75 309 81 154 87 480

Návrh potenciálnych konsolidačných opatrení pre rozpočet verejnej správy na roky 2012 až 2014

v mil. eur

Poznámka 1: kladné znamienko znamená, že dané opatrenia zlepšuje saldo verejnej správy, pričom vplyv všetkých opatrení je vyjadrený voči scenáru bez 

zmien v existujúcich hospodárskych politikách

* návrh východísk rozpočtu verejnej správy počíta so zachovaním osobných výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2012, okrem pedagogických zamestnancov. V 

rokoch 2013 a 2014 sa uvažuje so zvýšením objemu osobných výdavkov štátneho rozpočtu oproti roku 2012 o 1% a 3%.

Poznámka 2: opatrenia 1 až 3 sú už zapracované v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014, o ostatných potenciálnych opatreniach sa 

bude diskutovať pri príprave rozpočtu verejnej správy 


