
 ROZPOČET MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
NA ROK 2002  

  

            Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 790 zo dňa 30. 10. 2001 a uznesením    č. 935 z 3. 10. 2001 schválila návrh zákona o štátnom rozpočte 
na rok 2002. Po prerokovaní v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky bol štátny rozpočet na rok 2002 schválený zákonom Národnej rady SR číslo 586 
zo dňa 13. decembra 2001. 

             Ministerstvo financií SR v súlade s bodom C.1. uznesenia vlády č. 790/2001 rezortu Ministerstva spravodlivosti SR oznámilo listom zo dňa 8. januára 
2001 pod číslom 49/2001-43 schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2002.   

            V zmysle bodu C.25 uznesenia vlády č. 790/2001 ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2002 je potrebné prerozdeliť a  rozpísať do 14 dní po doručení 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií SR (t. j. do 6. februára 2002) 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 Ministerstva financií 
SR. 

             Ministerstvo financií SR upozorňuje, že v I. polroku 2002 v zásade nebude vykonávať rozpočtové opatrenia na žiadosť rozpočtových kapitol len 
v minimálnom a právne stanovenom nevyhnutnom rozsahu. 

             Ministerstvo spravodlivosti SR v termíne do 28. februára 2002 podľa bodu C.26 citovaného uznesenia vlády má povinnosť predložiť Ministerstvu 
financií SR v elektronickej forme podrobný rozpis rozpočtových prostriedkov kapitoly podľa odvetvového a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie 
platnej pre rok 2002.  

             Hospodárenie s kapitálovými výdavkami sa v roku 2002 bude realizovať v súlade s uvedeným uznesením vlády SR. Kapitálové výdavky je potrebné 
rozpísať v Registri investícií Ministerstva financií SR v členení na individuálne systémové výdavky a výdavky na bežnú investičnú činnosť. Na základe bodu 
C.27 citovaného uznesenia vlády SR nie je možné bez súhlasu Ministerstva financií SR začínať obstarávanie stavieb a zmien stavieb 
s obstarávacími nákladmi 20 mil. Sk a viac. V súlade s úlohou C.28 nie je možné začínať stavby s realizačným nákladom nad 100 mil. Sk bez súhlasu 
vlády SR. Taktiež v bode C.29 je uložené pri stavbách, ktorých realizačný náklad sa zvýši na 100 mil. Sk a viac z dôvodu zmien v projekte a naviac 
prác z titulu rozšírenia alebo zmien stavebných objektov, predložiť zdôvodnenie zvýšenia ceny na posúdenie a rozhodnutie vláde SR. 

             V zmysle úlohy C.30 uznesenia vlády SR č. 790/01 súhlas na začatie stavieb s obstarávacími nákladmi nižšími než 20,0 mil. Sk a lehotou 
realizácie max. 12 mesiacov môže dať správca rozpočtovej kapitoly. Začatie stavby je treba oznámiť Ministerstvu financií SR a v rámci aktualizácie 
zaradiť do Registra investícií MF SR. 



             Na základe úlohy C.31 je potrebné priebežne aktualizovať údaje v Registri investícií Ministerstva financií SR vždy po vykonaní rozpočtového 
opatrenia alebo zmeny vo financovaní. V súlade s úlohou C.32 je potrebné v rámci aktualizácie Registra investícií k 31. 12. 2002 preradiť dokončené 
stavebné akcie do Registra dokončených stavieb. 

            Uznesenie vlády v bode C.34 ukladá ministrom nepredkladať v roku 2002 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 2002 
s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace verejný rozpočet. 

             V rozpísaných záväzných ukazovateľoch štátneho rozpočtu na rok 2002 sú premietnuté dôsledky vyplývajúce z nadobudnutia účinnosti zákona č. 
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe od 1. 4. 2002 pre rozpočtové 
organizácie. 

             V priebehu roka 2002 je potrebné dôsledne dodržiavať časové viazanie výdavkov určené v § 14 ods. 1 zákona č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte 
na rok 2002, ktoré bude Ministerstvo financií SR prísne sledovať.  

             V roku 2002 môžeme čerpať rozpočtové výdavky určené v § 1 ods. 1 zákona o štátnom rozpočte a rozdelené sú do rozpočtovej kapitoly v prílohe č. 3 
takto: 

 a)      k 31. marcu 2002 najviac do výšky 25 % celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu, 

b)      k 30. júnu 2002 najviac do výšky 50 %  celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu, 

c)      k 30. septembru 2002 najviac do výšky 75 % celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu, 

d)      k 31. decembru 2002 najviac do výšky 100 % celkových výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu. 

 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na bežné transfery v sume 7 200 tis. Sk poskytnuté Slovenskému stredisku pre ľudské práva v zmysle Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a Organizáciou spojených národov uverejnenou v Zbierke zákonov pod číslom 29/1995 Z. z.  

             Ministerstvo financií SR z regulácie výdavkov nevyčlenilo výdavky vyplývajúce zo zákona NR SR č. 385/2000 Z. z. o  sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podľa čerpania rozpočtových prostriedkov bude potrebné osobitným listom požiadať ministra financií SR 
o udelenie výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov. 

             Záverom Ministerstvo financií SR upozorňuje na schválenú novelu zákona NR SR     č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách zák. č. 445/2001 Z. 
z., a to najmä na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. k/, v zmysle ktorého ústredný orgán ako správca rozpočtovej kapitoly zverejňuje údaje rozpočtu rozpočtovej 
kapitoly do 90 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

   



Rozpis záväzných ukazovateľov civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2002 je nasledovný:  (príloha č. 1)  

1)     Príjmy:  

Ministerstvom financií SR na rok 2002 boli celkové príjmy rozpísané vo výške 45 mil. Sk, ktoré navrhujeme rozpísať na rezortné organizácie, vrátane 
Ministerstva spravodlivosti SR – ústredia podľa plnenia príjmov v predchádzajúcich rokoch. Tento ukazovateľ bude v priebehu roka 2002 upravený podľa 
plnenia príjmov na Krajskom súde v Bratislave – zavedením Justičnej pokladnice. 

2)     Výdavky: 

 Celkové výdavky boli určené vo výške 2 006 750 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške 1 829 419 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 177 331 tis. 
Sk.  

 Jednotlivé kategórie výdavkov boli rozpísané takto:  

a)      Tovary a ďalšie služby  

 Z vecných prevádzkových výdavkov vo výške 400 553 tis. Sk je potrebné odčleniť čiastku 47 455 tis. Sk, ktorá je určená na realizáciu zákona o vyšších 
súdnych úradníkov, ako aj 4 720 tis. Sk, ktoré sú určené pre Najvyšší súd SR na dopad zák. NR SR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. O čiastku 4 720 tis. Sk Ministerstvo financií SR zníži rozpočet civilnej časti rezortu Ministerstva spravodlivosti SR. Po 
odpočítaní uvedených rozpočtových prostriedkov pre rok 2002 v tejto kategórii výdavkov máme stanovený rozpočet vo výške 348 378 tis. Sk, čo je 
oproti roku 2001 menej o 45 250 tis. Sk – index rastu 0,88. Navyše z tejto kategórie výdavkov budú musieť byť od roku 2002 hradené výdavky na 
vzdelávanie sudcu, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, zdravotnú starostlivosť – preventívne rehabilitácie v zmysle zák. NR SR č. 385/2000 Z. z. 
V rozpočtových prostriedkoch nie sú zohľadnené cenové vplyvy elektrickej energie, plynu, vody, poštovného, telefónnych poplatkov, ktoré v priebehu roka 
ovplyvnia výdavkovú časť rozpočtu. Vytvorená rezerva vo výške 57 675 tis. Sk pozostáva z čiastky 47 455 tis. Sk pre vyšších súdnych úradníkov, 4 720 
tis. Sk pre Najvyšší súd SR, 2 500 tis. Sk na rehabilitácie sudcov, 500 tis. Sk na vzdelávanie sudcov               a 2 500 tis. Sk na havarijné stavy budov 
súdov, prípadne pre Ministerstvo spravodlivosti SR – ústredie. Výdavky, ktoré vyplývajú zo zák. č. 385/2000 Z. z. v tejto kategórii výdavkov, budú 
prideľované z vytvorenej rezervy podľa skutočných požiadaviek súdov SR. Prostriedky vo výške 342 878 tis. Sk boli rozdelené na rezortné súdne 
organizácie – indexom 0,88 oproti rozpisu roku 2001, okrem Inštitútu vzdelávania v Omšení, ktorý bude zabezpečovať ubytovanie, stravu a dopravu 
sudcov rehabilitácie.  

b)     Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 I. Pre krajské súdy SR:              



Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 pre rezort Ministerstva spravodlivosti SR je oproti upravenému rozpočtu roku 2001 nižší 
a neobsahuje ďalší nárast počtu zamestnancov, miezd a ostatných výdavkov, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich dohôd, legislatívnych úprav a ďalších úloh 
z uznesení vlády SR: 

 povolenie prekročenia o 20 sudcov a o 20 zamestnancov vrátane miezd pre okresné a krajské súdy SR v nadväznosti na dohodu medzi 
ministerkou financií SR a ministrom spravodlivosti SR na roky 1999 – 2001 na posilnenie obchodného súdnictva, 

 zvýšenie o 27 osôb (informatikov) pre krajské súdy 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, 

 §zvýšenie o 16 osôb vrátane miezd na všetkých okresných registrových súdoch na zabezpečenie chodu Zbierky listín od 1. 1. 2002 v súlade 
so zákonom č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník. 

 Finančné krytie náležitostí (okrem obchodného súdnictva) je zabezpečené v rezerve štátneho rozpočtu na rok 2002 a bude riešené rozpočtovým 
opatrením zo strany Ministerstva financií SR na základe našej žiadosti z 19. 12. 2001 č. 90/2001-421.   

Z dostupných podkladov odbor ekonomiky vykonal návrh rozpisu počtu zamestnancov za jednotlivé kategórie podľa východiskového stavu k 1. 
1. 2002 nasledovne: 

 u sudcov je zohľadnený skutočný a predpokladaný pohyb v priebehu roka 2002 z podkladov Vami predložených (odchody na MD, 
ĎMD, príchody z MD a ĎMD, odchody do dôchodku),  

 u justičných čakateľov na stav k 1. 1. 2002, 
 u ostatných zamestnancov  je počet znížený o tých zamestnancov, ktorí boli prijatí na dobu určitú do 31. 12. 2001 na posilnenie 

obchodných súdov,             27 informatikov na krajských súdoch a o zamestnancov pracujúcich na verejnoprospešných prácach.  

 1.      u sudcov: 

 Okrem základných platov sudcov boli premietnuté do kvantifikácie nárokové časti platov priznané k 31. 12. 2001 (funkčné príplatky, príplatky 
za výchovu čakateľov, 13. plat, platové postupy v roku 2002) po odpočte 5 % chorobnosti a odmeny za pracovnú pohotovosť. Z nenárokových 
častí platov boli do kvantifikácie zahrnuté odmeny podľa § 11a) písm. b) zákona SNR č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných 
čakateľov v znení neskorších predpisov, a to odmeny za ocenenie pracovných zásluh pri dosiahnutí 50 rokov veku sudcu v roku 2002.   

      V súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli do rozpisu rozpočtu 
zapracované nárokové mesačné paušálne náhrady nákladov spojených s výkonom funkcie sudcu vo výške 1/12 z 50 % základného platu 
sudcu, ktoré sú súčasťou platového dekrétu sudcu, nezdaňujú sa a hradia sa z položky – mzdy - ostatné osobné vyrovnania.  

      Mzdy sudcov boli znížené o výšku osobitného príplatku priznaného sudcom prideleným na novozriadené súdy podľa ods. 3 Čl. IV. zákona 
NR SR č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu ukončenia 
platnosti (platnosť od 1. 1. 1997 najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti zákona).  



2.      u justičných čakateľov: 

 Potreba miezd pre túto kategóriu bola prepočítaná na východiskový stav justičných čakateľov k 1. 1. 2002 bez odpočtu chorobnosti zatiaľ podľa 
súčasne platných predpisov.  

 3.      u ostatných zamestnancov   

Kvantifikácia miezd vychádza z priznaných platových náležitostí k 31. 12. 2001 – tarifný plat, 25 % príplatky, príplatky za riadenie, osobitné 
a osobné príplatky a nárokové platové postupy na rok 2002 podľa doteraz platných predpisov. Súčasne boli do kvantifikácie zahrnuté: 

 jubilejné odmeny do výšky mesačného platu zamestnancov, ktorí sa v roku 2002 dožívajú 50-tich rokov veku, 
 príplatky za prácu nadčas, za nočnú prácu, za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu vo sviatok a za zmennosť, 
 odmeny za pracovnú pohotovosť, 
 s odpočtom 5 % chorobnosti. 

Rozpísaný počet zamestnancov podľa jednotlivých kategórií, t. j. sudcovia, justiční čakatelia a ostatní zamestnanci ako aj určené mzdy pre jednotlivé 
kategórie sú záväzné a nemožno ich bez písomného súhlasu sekcie všeobecnej správy Ministerstva spravodlivosti SR meniť ani prekročiť. 

 c)     Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a Národnému úradu práce vo výške 356 817 tis. Sk tvoria 37,0 % z miezd, 
platov, služobných príjmov a OOV. Sú rozpísané vo výške 37 % z rozpisu výšky miezd, platov, služobných príjmov a OOV. Zostatok 
prostriedkov je ponechaný v rezerve.  

d)      Bežné transfery vo výške 107 702 tis. Sk sú určené pre: 

1. realizáciu zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných 
a zajateckých táborov vo výške 65 135 tis. Sk,  

2. realizáciu súdnej a mimosúdnej rehabilitácie v zmysle zákona č. 119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 
319/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vo výške 1 861 tis. Sk,   

3. finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vo výške 4 653 tis. Sk,  

4. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vo výške 7 200 tis. Sk,   

5. Združenie sudcov Slovenska vo výške 170 tis. Sk,    

6. realizáciu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch  ......  vo výške 28 483 tis. Sk,     

7. bolestné a ostatné nároky vzniknuté pri pracovných úrazoch, odstupné vo výške 200 tis. Sk. 



Rozpočtové prostriedky sú zo strany Ministerstva financií SR účelovo určené. V tejto kategórii výdavky uvedené pod bodom 1/ až 5/ realizuje 
Ministerstvo spravodlivosti SR – ústredie. Z bodu 6/ MS SR – ústredie realizuje príplatok k dôchodku, ktorý predpokladáme vo výške 8 mil. Sk. 
Z bodu 6/ súdy realizujú príplatok k nemocenskému, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a odchodné. Výška prostriedkov na súdy SR je 
určená ako preddavok, ktorý bude upravovaný v priebehu roka 2002 podľa skutočnej potreby. Preddavok bol predbežne vypočítaný 
a rozpísaný nasledovne: 

 príplatok k nemocenskému, podľa skutočnosti v roku 2001, 
 príplatok k peňažnej pomoci v materstve, je vypočítaný podľa funkčných platov a dĺžky trvania materskej dovolenky v roku 2002, 
 odchodné bolo realizované len KS v Bratislave a KS v Banskej Bystrici, ktorí si predložili požiadavky. 

Bod 7. Prostriedky sú tiež ponechané v rezerve a budú prideľované v priebehu roka 2002 podľa požiadaviek.  

 e)      Kapitálové výdavky  

Predkladaný návrh rozpisu kapitálových výdavkov na rok 2002 v podstate pokrýva objemy uplatňované v návrhu rozpočtu, avšak rozpis 
v niektorých častiach premieta nové potreby rezortu, ktoré vznikli od predloženia návrhu rozpočtu na Ministerstvo financií SR.  

V rámci rozpisu rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2002 boli MS SR stanovené aj záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu 
v oblasti kapitálových výdavkov:  

 obstaranie a tech. zhodnotenie investič. majetku súdov                    130 066 tis. Sk,  
v tom: 

o revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove            20 000 tis. Sk, 
o obstaranie a tech. zhodnot. invest. majetku ústr. orgán            37 200 tis. Sk, 
o obstaranie a tech. zhodnot. invest. majetku – Inštitút                 2 065 tis. Sk, 
o výdavky na novozačínané a havarijné stavby                              8 000 tis. Sk  

 Rozdelenie kapitálových výdavkov zohľadňuje rozpis schválený Ministerstvom financií SR pri dodržaní údajov, ktoré rezort Ministerstva 
spravodlivosti SR uplatňoval v návrhu rozpočtu na rok 2002 (priority). Pri pracovnom rokovaní s pracovníkmi Ministerstva financií SR nám bolo 
oznámené, že tieto priority nie sú záväzným ukazovateľom (vyplýva to aj z listu Ministerstva financií SR č. 203/2002-44 zo dňa 15. 1. 2002, 
ktorým boli MS SR zaslané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2002) a je možná ich transformácia po rozhodnutí správcu kapitoly, 
ktorým je minister spravodlivosti. 

             Na základe uvedeného: 



a. predkladáme p. ministrovi na schválenie rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 pre Ministerstvo spravodlivosti SR, 
jednotlivé krajské súdy a Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR (viď tabuľka č. 1), 

b. minister spravodlivosti ukladá generálnemu riaditeľovi sekcie všeobecnej správy zaslať rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2002 na 
jednotlivé priamo riadené organizácie, 

c. minister spravodlivosti splnomocňuje generálneho riaditeľa sekcie všeobecnej správy vykonať nevyhnutné drobné zmeny a uvoľňovanie 
rozpisovej rezervy v súlade so zák. NR SR číslo 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 a uznesením vlády SR č. 790/2001 a 
935/2001.  

  

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2002 

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 

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 1 829 419 400 553 356 817 964 347 107 702 177 331 2 006 750 4 576 
z toho:                   

KS Bratislava 5 000 329 033 65 608 70 048 189 319 4 058 2 985 332 018 970 
KS Trnava 3 000 125 205 28 950 25 780 69 675 800 11 600 136 805 349 
KS Nitra 3 300 147 313 32 560 30 789 83 214 750 40 550 187 863 433 
KS Trenčín 2 800 118 476 28 860 24 027 64 939 650 265 118 741 333 
KS Žilina 3 000 145 890 31 240 30 667 82 883 1 100 6 920 152 810 428 
KS Banská Bystrica 4 000 219 766 42 280 47 468 128 293 1 725 1 950 221 716 614 
KS Košice 5 000 245 532 46 200 53 321 144 111 1 900 9 132 254 664 675 
KS Prešov 3 700 160 288 38 280 32 654 88 254 1 100 5 864 166 152 444 
Inštitút vzdelávania 1 200 9 651 4 200 1 472 3 979 -  2 065 11 716 31  
MS SR ústredie 14 000 182 003 24 700 18 982 51 302 87 019 35 300 217 303 299 
Rozpis spolu 45 000 1 683 157 342 878 335 208 905 969 99 102 116 631 1 799 788 4 576 
Rezerva - 146 262 57 675 21 609 58 378 8 600 60 700 206 962 - 



  
1
) Počet zamestnancov a mzdy sú nižšie o:  

 28 informatikov na realizáciu programu PHARE 
 16 osôb pre Zbierku listín, 

čo bude riešené osobitným rozpočtovým opatrením v priebehu roka 
2002 

2
) Rezerva miezd vo výške 58 378 tis. je určená: 

 pre Inštitút 100 tis. Sk 
 pre súdy na realizáciu zákona o štátnej a verejnej službe od 1. 4. 2002 

a na zabezpečenie mesačnej paušálnej náhrady sudcom podľa § 52 
ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

  

  

  

Príloha č. 2 
v tis. Sk  

  Súdy SR MS SR ústredie Inštitút MS SR SPOLU 

Projektové práce 10 500 0 250 10 750 

v tom: 

OS Žilina 6 000 0 0 6 000 

OS Trnava 4 000 0 0 4 000 

OS Michalovce 0 0 0 0 

KS Banská Bystrica 500 0 0 500 

MS SR – ústredie 0 0 0 0 

Inštitút MS SR 0 0 250 250 

Stavebné práce 53 000 4 350 775 58 125 

v tom: 

OS Nitra 18 500 1) 0 0 18 500 

OS Komárno 21 000 1) 0 0 21 000 

OS Trnava 6 000 0 0 6 000 

KS Prešov 5 000 2) 0 0 5 000 

OS Bratislava 2 2 500 0 0 2 500 

OS Malacky 0 0 0 0 



OS Bratislava 3 0 0 0 0 

OS Nové Mesto n. V. 0 0 0 0 

MS SR – ústredie 0 4 350 0 4 350 

Inštitút MS SR 0 0 775 775 

Stroje a zariadenia 8 756 6 950 1 040 16 746 

v tom: 

Výp. tech. KS Bratislava 5 0 0 5 

Výpočtová technika 0 3 100 0 3 100 

Vozidlá 2 200 0 0 2 200 

Nábytok 1 866 2 600 400 4 866 

Kancelárska technika 3 171 0 40 3 211 

Klimatizácia 200 0 600 800 

Čerpadlo – KS Prešov 24 0 0 24 

Fax – OS Bratislava 1 40 0 0 40 

Bezp. a signal. zariad. 1 250 0 0 1 250 

Rekonštrukcia výťah. 0 1 250 0 1 250 

Iné výdavky 7 010 24 000 0 31 010 

v tom: 

Nákup budovy 7 000 0 0 7 000 

Nákup pozemku OS BB 10 0 0 10 

Software 0 24 000 0 24 000 

Rezerva nerozpísaná 58 800 1 900 0 60 700 

CELKOM 138 066 37 200 2 065 177 331 

1)
 Priority

 

2)
 Individuálny výdavok – priama dotácia na akciu 

Nerozpísaná rezerva:                        60 700 tis. Sk 
V tom: KS Prešov stavebné práce      15 000 tis. Sk 
OS Bratislava 3 stavebné práce           4 000 tis. Sk 
OS Nové Mesto n/V. stav. práce          3 500 tis. Sk 
výpočt. technika – súdy                    26 000 tis. Sk 
software – súdy                                 4 800 tis. Sk 
SZNR – súdy (výp. technika)              5 500 tis. Sk 
MS SR – ústredie                              1 900 tis. Sk  


