
ROZPOČET MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
NA ROK 2001 

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 805 zo dňa 9. októbra 2000 schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2001. Po prerokovaní v orgánoch 
Národnej rady Slovenskej republiky bol štátny rozpočet na rok 2001 schválený zákonom Národnej rady SR číslo 472 zo dňa 13. decembra 2000. 

Ministerstvo financií SR v súlade s časťou C. bod C.1. uznesenia vlády č. 805/2000 civilnej časti rezortu Ministerstva spravodlivosti SR oznámilo listom zo dňa 
8. januára 2001 pod číslom 49/2001-43 schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2001. 

V zmysle časti C. bodu C.45 uznesenia vlády č. 805/2000 ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2001 je potrebné prerozdeliť a rozpísať do 14 dní po doručení 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií SR (t. j. do 25. januára 2001) pre vlastné rozpočtové hospodárenie a pre rozpočtové 
priamoriadené organizácie. Súčasne je potrebné oboznámiť ich so všetkými úlohami, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády SR a usmernenia MF SR.  

Ministerstvo financií SR upozorňuje, ţe v roku 2001 bude vykonávať rozpočtové opatrenia na ţiadosť správcov rozpočtových kapitol len v minimálnom a 
právne stanovenom nevyhnutnom rozsahu. 

Ministerstvo spravodlivosti SR v termíne do 28. februára 2001 podľa bodu C.46 citovaného uznesenia vlády má povinnosť predloţiť Ministerstvu financií SR 
v elektronickej forme podrobný rozpis rozpočtových prostriedkov civilnej časti kapitoly podľa odvetvového a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie 
platnej pre rok 2001. 

Hospodárenie s kapitálovými výdavkami sa v roku 2001 bude realizovať v súlade s uvedeným uznesením vlády, a to v bodoch C.48 aţ 50. V citovanom 
uznesení sa zakazuje začínať nové stavebné akcie, resp. rekonštrukcie jestvujúcich objektov bez predchádzajúceho súhlasu Ministerstva financií SR. Na 
začatie všetkých druhov stavieb, ktorých realizačný náklad je vyšší ako 5,0 mil. Sk, je potrebný súhlas MF SR, pričom stavby s nákladom do 5 mil. Sk je 
potrebné ihneď oznámiť MF SR a pri najbliţšej aktualizácii zapracovať do Registra investícií. 

Kapitálové výdavky sú rozpísané v Registri investícií, ktorý je vedený na MF SR. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť nasledujúce úlohy: 

   

 aktualizovať vstupné údaje Registra investícií Ministerstva financií SR podľa schválených ukazovateľov kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu na 
rok 2001 

do 30 dní po ukončení príslušného štvrťroka v roku 2001 

   



 aktualizovať údaje Registra investícií Ministerstva financií SR v súlade so zmenami odsúhlasenými MF SR a rozpočtovými opatreniami ukazovateľov 
kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu, všetkými zmenami, ktoré boli vykonané v právomoci správcu rozpočtovej kapitoly a v súlade s Pravidlami 
cenovej regulácie určenými cenovým výmerom Ministerstva financií SR k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a k 31. 12. 2001 

do 30 dní po ukončení príslušného štvrťroka v roku 2001 

   

 v rámci aktualizovania Registra investícií k 31. 12. 2001 preraďovať z Registra investícií ukončené stavebné akcie do Registra ukončených stavieb 

do 30 dní po ukončení roka 

Uznesenie vlády v  bode C.51. ukladá ministrom nepredkladať v roku 2001 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú finančné 
nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2001 s rozpočtovými dôsledkami 
na štátny rozpočet alebo iné rozpočty tvoriace verejný rozpočet. 

Podľa bodu C.52 v súlade s navrhovaným projektom štátnej pokladnice budeme mať povinnosť predkladať MF SR spôsobom, v rozsahu a v termínoch 
určených MF SR za organizácie rezortu : 

 podrobný rozpis schváleného rozpočtu a jeho prípadné zmeny, 

 finančný plán, ktorým sa rozumie plán očakávaných príjmov a výdavkov za určité časové obdobie kratšie ako jeden rok, 

 ďalšie údaje súvisiace s riadením výdavkov v roku 2001, 

 oznámenie o zámere vykonať právny úkon, z ktorého vyplýva povinnosť uskutočniť v roku 2001 výdavok. 

Ministerstvo financií SR v nadväznosti na bod A.3 uznesenia vlády SR č. 805/2000 rozpísalo okrem limitov počtu zamestnancov ústredných orgánov aj limity 
počtu zamestnancov rozpočtových organizácií. 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 pre rezort Ministerstva spravodlivosti SR neobsahuje ďalší nárast počtu zamestnancov, miezd 
a ostatných výdavkov, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich dohôd, legislatívnych úprav a ďalších úloh z uznesení vlády SR. Finančné krytie týchto náleţitostí je 
zabezpečené v rezerve štátneho rozpočtu na rok 2001 a bude sa riešiť rozpočtovým opatrením zo strany Ministerstva financií SR na základe našej ţiadosti. 

Z uvedeného dôvodu odbor ekonomiky MS SR listom z 8. 1. 2001 č. 90/2001-421 poţiadal Ministerstvo financií SR o vykonanie rozpočtového opatrenia na 
rok 2001 nasledovne o: 

1. povolenie prekročenia  



o 20 sudcov a o 20 zamestnancov vrátane miezd vo výške 10 739 tis. Sk pre okresné a krajské súdy SR na skupine 7 – Súdy, oddiel 70, § 03 – 
Ostatné súdy v nadväznosti na dohodu medzi ministerkou financií SR a ministrom spravodlivosti SR na roky 1999 – 2001 na posilnenie Obchodného 
súdnictva SR,  

2. zvýšenie o 27 zamestnancov (informatikov) pre krajské súdy na realizáciu programov PHARE 2000 v zmysle bodu B.7 uznesenia vlády SR č. 
171/2000 z 22. 3. 2000 k “Národnému programu pre prijatie acquis communautaire 2000” a  

mzdy vo výške 4 860 tis. Sk na skupine 7 – Súdy, oddiel 70, § 03 – Ostatné súdy.  

Ďalšie kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov PHARE vo výške 36 350 tis. Sk, z toho: 

 FM 1999 vo výške 29 111 tis. Sk, 

 FM 2000 vo výške 7 239 tis. Sk 

budú rozpočtované na skupine 6 – Správa, oddiel 60 – Štátna správa, § 02 – Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Tieto prostriedky 
zo strany MF SR sú uvedené v rozpisovom liste MF SR – príloha č. 2, 

3. zvýšenie o 18 zamestnancov pre vlastný ústredný orgán z dôvodu zabezpečenia zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernenie niektorých krívd osobám 
deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov, z dôvodu zavedenia obchodného registra na Internete v sieti WAN a 
v súvislosti s predpokladaným vstupom SR do EÚ vrátane  

miezd vo výške 3 000 tis. Sk na skupine 6 – Správa, oddiel 60 – Štátna správa, § 02 – Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,  

4. premietnutie finančného dopadu uţ schváleného zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 385/2000 Z. z.  

vo výške 30 000 tis. Sk ako zálohovú čiastku z bežných transferov na vlastný ústredný orgán (na realizáciu § 21 ods. 2 a § 95 cit. zákona). 
Prípadné ďalšie zabezpečenie nárokov podľa § 21 ods. 1 a § 93 cit. zákona sa bude riešiť osobitnou ţiadosťou.  

Ministerstvo financií SR dôrazne upozorňuje na to, ţe v  I. polroku 2001 v zásade nebude vykonávať rozpočtové opatrenia v rámci rozpočtovej kapitoly, 
týkajúce sa úprav výdavkov na ťarchu kapitálových výdavkov a naopak. Súčasne ţiada, aby sa pri pouţívaní rozpočtových prostriedkov dodrţiavala 
maximálna hospodárnosť a efektívnosť. Efektívne vyuţitie rozpočtových prostriedkov zabezpečí čo najlepší účinok, pričom treba brať do úvahy všetky 
ukazovatele ovplyvňujúce dosiahnutie tohto efektu. 

V priebehu roka 2001 bude Ministerstvo financií SR časovo uplatňovať viazanie (reguláciu) rozpočtových výdavkov na preklenutie dočasného nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v zmysle § 49 a ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov. Na I. štvrťrok 2001 MF SR viaţe rozpočtové prostriedky vo výške 77 % zo schváleného rozpočtu roka 2001. Viazanie sa nevzťahuje na mzdy, 



platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, záväzky štátu a organizácií k zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce, ako 
aj na rozpočtové výdavky rozpočtované vo výške 6 565 tis. Sk v rámci beţných transferov poskytované Slovenskému stredisku pre ľudské práva v zmysle 
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou spojených národov uverejnenou v Zbierke zákonov pod č. 29/1995 Z. z. 

Súčasne MF SR upozorňuje na povinnosť vyplývajúcu z § 14 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov viazať 
v priebehu roka úspory rozpočtových prostriedkov za nerealizované úlohy. Viazanie výdavkov sa v zmysle § 14 citovaného zákona tieţ vzťahuje aj na 
prípadné nedosiahnutie štátnym rozpočtom stanovených príjmov. 

Rozpis záväzných ukazovateľov civilnej časti kapitoly MS SR na rok 2001 je nasledovný : 

Ministerstvom financií SR na rok 2001 boli celkové príjmy rozpísané vo výške 45 mil. Sk, pričom celkové výdavky boli určené vo výške 1 820 707 tis. Sk, 
z toho beţné výdavky vo výške 1 643 307 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 177 400 tis. Sk. Jednotlivé kategórie výdavkov boli rozpísané vo výške : (viď. 
príloha č. 1). 

a. Tovary a ďalšie služby – vecné prevádzkové výdavky vo výške 393 628 tis. Sk zabezpečujú základnú funkčnosť rezortu a úhradu všetkých 
neuhradených platieb za rok 2000. MF SR v rámci výdavkov zohľadnilo aj Švajčiarsky projekt vo výške 4 750 tis. Sk. Rozpočtové prostriedky sú 
pridelené na rezortné súdne organizácie podľa dispozície a rozdeľovníka odboru justičnej informatiky. V rozpočtových prostriedkoch nie sú 
zohľadnené cenové vplyvy elektrickej energie, plynu, vody, poštovného, telefónnych poplatkov, ktoré v priebehu roka ovplyvnia výdavkovú časť 
rozpočtu. Z toho dôvodu je potrebné zo strany všetkých rezortných organizácií pouţívať prostriedky veľmi účelne a hospodárne tak, ako je to uvedené 
v rozpisovom liste Ministerstva financií SR. Zo strany MS SR bola vytvorená aj rezerva vo výške 6 046 tis. Sk, ktorá bude pouţitá v prípade 
havarijných situácií budov súdov, poprípade na prevádzku budovy KS Trenčín . 

b. Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťo 

vní a Národnému úradu práce vo výške 319 190 tis. Sk, čo je 37,7 % z miezd, platov, sluţobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní 
zabezpečujú po celý rok 2001 úhradu týchto výdavkov.  

c. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Návrh rozpisu počtu zamestnancov za jednotlivé kategórie bol vykonaný z dostupných podkladov podľa východiskového stavu k 1. 1. 2001. 

U sudcov je zohľadnený skutočný a predpokladaný pohyb v priebehu roka 2001 z podkladov predloţených krajskými súdmi (odchody na MD, ĎMD, 
príchody z MD a ĎMD, preloţenie sudcu na iný súd, zatiaľ vzdanie sa funkcie sudcu v 6 prípadoch a odchody do dôchodku v 5 prípadoch). U 
justičných čakateľov sa obdobne predpokladajú príchody z ĎMD a odchody na MD. U ostatných zamestnancov je počet zníţený o 10 osôb 
prijatých na dobu určitú do 31. 12. 2000 na posilnenie obchodných súdov. 

V nadväznosti na účinnosť zákona č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. 1. 2001 sa v priebehu roka 
2001 predpokladá zvýšený pohyb u sudcov a justičných čakateľov. Z uvedeného dôvodu platové náleţitosti nie sú rozpísané v plnom rozsahu (napr. 



pohotovosť, platové postupy, jubilejné odmeny, osobitné príplatky sudcov, prijímanie nových justičných čakateľov, prípadné voľby nových sudcov a 
iné) a budú v priebehu roka 2001 priebeţne doplňované z vytvorenej rezervy súdov podľa skutočnej potreby. V kategórii ostatní zamestnanci nie je do 
miezd premietnutá valorizácia platov zamestnancov realizovaná od 1. 7. 2000 na celý rok 2001. Rezerva vytvorená na súdoch vo výške 121 343 tis. 
Sk, t. j. 14 % je primeraná. Len na pohotovosť bude potrebné dodatočne vykryť cca 20 mil. Sk, na valorizáciu platov zamestnancov cca 28 mil. Sk a 
pod. 

d. Bežné transfery vo výške 83 945 tis. Sk sú určené na: 

 realizáciu zákona č. 305/1999 Z.Z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných a zajateckých táborov vo 
výške 70 000 tis. Sk , 

 realizáciu súdnej a mimosúdnej rehabilitácie v zmysle zákona č. 119/1990Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 319/l99l Zb. v znení 
neskorších predpisov vo výške 2000 tis. Sk, 

 finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európského súdu pre ľudské práva vo výške 5 000 tis. Sk, 

 činnosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva v čiastke 6 565 tis. Sk, 

 činnosť Zdruţenia sudcov Slovenska 180 tis. Sk, 

 odstupné a bolestné pri pracovných úrazoch zamestnancov v čiastke 200 tis. Sk, z toho 50 tis. Sk pre MS SR – ústredie. 

Tieto prostriedky sú zo strany MF SR rozpísané ako účelové a nie je moţné ich pouţiť na iný druh výdavkov. 

e. Kapitálové výdavky 

Sekcia všeobecnej správy Ministerstva spravodlivosti SR predloţila svoj návrh rozpisu rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2001 v rozsahu a 
štruktúre tak, ako bol rozpis Ministerstva financií SR. Tento návrh bol daný na prerokovanie vedeniu Ministerstva spravodlivosti SR a k vykonaniu 
prípadných zmien z dôvodu, ţe od času návrhu rozpočtu (august 2000) boli v rezorte prijaté nové úlohy, ktoré z hľadiska ich dôleţitosti sú 
označované ako prioritné (napr. Švajčiarsky projekt, podateľňa – registre). Predmetný návrh rozpisu bol predmetom rokovania vedenia Ministerstva 
spravodlivosti SR v dňoch 23. a 24. 1. 2001 a predkladaný rozpis kapitálových výdavkov na rok 2001 je v súlade s dispozíciou, ktorá bola prijatá na 
citovaných rokovaniach. 

v tis. Sk 

organizácia pôvodný rozpis úprava upravený rozpis 

OS Bratislava II 10 000 - 2 000 8 000 

OS Trnava 10 000 - 10 000        0 

KS Trenčín   3 000 - 3 000        0 

KS Prešov 20 000 - 19 600    400 



S p o l u 43 000 - 34 600 8 400 

Oproti pôvodnému rozpisu z Ministerstva financií SR v kapitálových výdavkoch boli na stavebných akciách výdavky prehodnotené a vykonané ďalšie 
nasledovné zmeny – navýšenie – takto: 

v tis. Sk 

organizácia upravený rozpis zvýšenie 

KS Bratislava      50      + 50 

OS Piešťany    850    + 850 

OS Levice 1 175 + 1 175 

OS Trenčín    140    + 140 

OS Prievidza      50      + 50 

KS Banská Bystrica    600    + 600 

OS Dolný Kubín    100    + 100 

OS Trebišov 1 500 + 1 500 

OS Humenné 1 450 + 1 450 

OS Vranov n. Topľou    450    + 450 

OS Prešov    150    + 150 

S p o l u 6 515 + 6 515 

Na základe uvedeného: 

a. predkladáme p. ministrovi na schválenie rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 pre Ministerstvo spravodlivosti SR, jednotlivé 
krajské súdy a Inštitút vzdelávania MS SR (viď. tabuľka č. 1 a 2), 

b. minister spravodlivosti ukladá generálnemu riaditeľovi sekcie všeobecnej správy zaslať rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2001 na jednotlivé 
priamoriadené organizácie do 25. januára 2001, 

c. minister spravodlivosti splnomocňuje generálneho riaditeľa sekcie všeobecnej správy vykonať nevyhnutné drobné zmeny a uvoľňovanie rozpisovej 
rezervy v súlade so zákonom č. 472/2000 Z. z. a uznesením vlády SR č. 805/2000. 

  JUDr. Boris T ó t h 
generálny riaditeľ 
sekcie všeobecnej správy 



V Bratislave 24. 1. 2001 

  

Príloha č. 4 

Rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2001 

Krajský súd v Bratislave 

Kapitálové výdavky spolu 11 410 tis. Sk 

z toho 

stavebné práce 8 000 tis. Sk 

v tom OS BA II. 8 000 tis. Sk 

projekt. práce 50 tis. Sk 

v tom parkovisko 50 tis. Sk 

stroje a zar. 2 550 tis. 

v tom 

KS BA vozidlo 450 tis. Sk 

výp. technika 1 200 tis. Sk 

KS BA klimat. jednotka 200 tis. Sk 

OS BA V tel. ústr. 700 tis. Sk 

iné výdavky software 810 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

  

Krajský súd v v Trnave 

Kapitálové výdavky spolu 2 220 tis. Sk 

z toho 

stavebné práce 850 tis. Sk 

v tom OS Piešťany 850 tis.Sk 

stroje a zar. 1 020 tis. Sk 

v tom výp. technika 690 tis. Sk 



reprograf. zar. OS TT 300 tis. Sk 

OS Galanta nábytok 30 tis. Sk 

iné výdavky software 350 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

  

Krajský súd v Nitre 

Kapitálové výdavky spolu 39 250 tis. Sk 

z toho 

stavebné práce 34 575 tis. Sk 

v tom 

OS Nitra 19 400 tis. Sk 

OS Komárno 14 000 tis. Sk 

OS Levice kotolňa 1 175 tis. Sk 

projekt. práce 600 tis. Sk 

v tom OS Nitra 600 tis. Sk 

stroje a zar. 3 675 tis. Sk 

v tom 

výp. technika pre súdy 
v kraji 875 tis. Sk 

reprograf. zariad. OS KN 300 tis. Sk 

nábytok pre súdy v kraji 2 500 tis. Sk 

iné výdavky software 400 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

  

Krajský súd v Trenčíne 

Kapitálové výdavky spolu 1 510 tis. Sk 

z toho stavebné práce 180 tis. Sk 



v tom 
OS Trenčín 130 tis. Sk 

OS Prievidza 50 tis. Sk 

projekt. práce 10 tis. Sk 

v tom OS Trenčín 10 tis. Sk 

stroje a zar. 970 tis. Sk 

v tom 
výp. technika pre súdy 
v kraji 

900 tis. Sk 

reprograf. zar. OS TN 70 tis. Sk 

iné výdavky software 350 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

  

Krajský súd v Banskej Bystrici 

Kapitálové výdavky spolu 6 285 tis. Sk 

z toho 

stavebné práce 3 455 tis. Sk 

v tom OS Zvolen 2 955 tis. Sk 

KS B. Bystrica 500 tis. Sk 

projekt. práce 145 tis. Sk 

v tom 
OS Zvolen 45 tis. 

KS Banská Bystrica 100 tis. 

stroje a zar. 2 105 tis. Sk 

v tom 

KS BB vozidlo 450 tis. S 

výp. technika pre súdy 
v kraji 650 tis. Sk 

reprograf. zariad. 455 tis. Sk 

EZS, EPS, bezp. signal 40 tis. Sk 

nábytok 510 tis. Sk 

iné výdavky software 580 tis. Sk 



Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

  

Krajský súd v Žiline 

Kapitálové výdavky spolu 3 620 tis. Sk 

z toho 

stavebné práce 100 tis. Sk 

v tom OS D. Kubín mreţe 100 tis. Sk 

stroje a zar. 3 120 tis. Sk 

v tom 

OS L. Mikuláš vozidlo 400 tis. Sk 

výp. technika pre súdy 
v kraji 820 tis. Sk 

reprograf.zar. 500 tis. Sk 

EZS, EPS, bezp signal. 400 tis. Sk 

nábytok 1 000 tis. Sk 

iné výdavky software 400 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

  

Krajský súd v Košiciach 

Kapitálové výdavky spolu 13 915 tis. Sk 

z toho 

stavebné práce 1 500 tis. Sk 

v tom OS Trebišov kotolňa 1 500 tis. Sk 

stroje a zar. 4 805 tis. Sk 

v tom 

výp. technika pre súdy v celom 
kraji 945 tis. Sk 

reprograf. zariad. 800 tis. Sk 

EPS, EZS. bezp.signal. 300 tis. Sk 

tel. ústred. 2 190 tis. Sk 



nábytok 500 tis. Sk 

diktafóny 70 tis. Sk 

iné výdavky 7 610 tis. Sk 

v tom 
OS Michalovce budova 7 000 tis. Sk 

software 610 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

Tel. ústredňa KS Košice 2 000 tis. Sk 

  

Krajský súd v Prešove 

Kapitálové výdavky spolu 10 642 tis. Sk 

z toho 

stavebné práce 2 450 tis. Sk 

v tom 

KS Prešov 400 tis. Sk 

OS Humenné 1 450 tis. Sk 

OS Vranov n.T. 450 tis. Sk 

OS Prešov 150 tis. Sk 

stroje a zar. 7 692 tis. Sk 

v tom 

výp. technika 650 tis. Sk 

EZS, EPS, bezp. signal. 860 tis. Sk 

OS BJ, PP, tel. ústred. 272 tis. Sk 

nábytok (KS PO 2 270 tis. Sk) 5 910 tis. Sk 

iné výdavky software 500 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

  

Inštitút MS SR Omšenie 



Kapitálové výdavky spolu 1 735 tis. Sk 

z toho 
stavebné práce 1 105 tis. Sk 

stroje a zar. 630 tis. Sk 

Účelovo určené sú finančné prostriedky v objeme 1 105 tis. Sk na realizáciu stavebných prác. 

  

MS SR ústredie 

Kapitálové výdavky spolu 19 150 tis. Sk 

z toho 

stroje a zar.  17 550 tis. Sk 

v tom 

vozidlá 2 900 tis. Sk 

tel.ústredňa 6 000 tis. Sk 

reprograf. zariad. 1 500 tis. Sk 

výp.technika 2 880 tis. Sk 

nábytok 2 000 tis.Sk 

energ. zdroje 1 350 tis. Sk 

stroje a zariad. nešpecifik. 920 tis. Sk 

iné výdavky software 1 600 tis. Sk 

Všetky výdavky sú účelovo určené podľa rozpisu. 

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2001 

Ukazovatele Príjmy 
spolu 

Bežné 
výdavky 
celkom 

z toho 

Kapitálové 
výdavky 
celkom 

Výdavky 
celkom 

Počet 
zamestnancov 

Tovary a 
ďalšie služby 

(vecné 
prevádzkové 

výdavky) 

Poistné 
a prísp. 
zamest. 
do poist. 

a Nár. 
úradu 
práce 

Mzdy, platy, 
služobné 
príjmy a 

OOV 
Bežné transfery 



  1 2 3 4 5 6 7 2 + 7 8 9 10 

Organizácie v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk osoby 

Rozpis MF SR 45 000 1 643 307 393 628 319 190 846 544 83 945 177 400 1 820 707 ** 4 598 

z toho:                 Su Ča Za 

KS Bratislava   5 000    285 255   74 500   57 700 153 055 -   11 410    296 665    251 13    718 

KS Trnava   3 000    110 526   32 900   21 250   56 376 -     2 220    112 746       
86 

  7    258 

KS Nitra   3 300    129 115   37 000   25 220   66 895 -   39 250    168 365    114   6    313 

KS Trenčín   2 800    103 089   32 800   19 240   51 049 -      1 510    104 599       
81 

  7    248 

KS Ţilina   3 400    125 561   35 500   24 660   65 401 -      3 620    129 181    110 10    315 

KS Banská Bystrica   4 500    187 218   48 050   38 100 101 068 -     6 285    193 503    172   7    444 

KS Košice  6 000    211 129   52 500   43 430 115 199 -   13 915    225 044    204 13    475 

KS Prešov   3 700    143 137   43 500   27 280   72 357 -   10 642    153 779    118   5    326 

Inštitút vzdelávania   1 000        8 484     3 958     1 246      * 3 280 -     1 735      10 219 - -      31 

MS SR ústredie 12 300 166 588   26 874   15 398   40 521 83 795   19 150    185 738 - -    275 

Rozpis spolu 45 000 1 470 102 387 582 273 524 725 201 83 795 109 737 1 579 839 1 136 68 3 403 

Rezerva -    173 205     6 046   45 666  * 121 343      150   67 663    240 868 - - - 

Poznámky: 

* Rozpočtové prostriedky budú na súdy SR a Inštitút vzdelávania rozpísané aţ podľa skutočnej potreby. 

** Celkový limit počtu zamestnancov stanovený MF SR je o 9 osôb niţší ako rozpis z dôvodu nepremietnutia počtu sudcov na úseku obchodného súdnictva. 
Rozdiel bude vyrovnaný po vykonaní rozpočtového opatrenia + 20 sudcov a + 20 zamestnancov. 

*** Limit počtu zamestnancov pre MS SR – ústredie je niţší o 11 osôb oproti upravenému rozpočtu roku 2000 z dôvodu 7 osôb prijatých na rehabilitácie ako 
dočasné riešenie v roku 2000 a 4 osoby ako stáţisti. Rozpočtovým opatrením bude počet zvýšený o 18 osôb. 

  

 


