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Aktuálna informácia o príprave návrhu ŠR na rok 2013  

 
1. Východiská štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 

Štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy na rok 2013 sa pripravuje v zmysle 

ustanovení § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V tomto  

paragrafe je definované, že návrh východísk rozpočtu verejnej správy predkladá ministerstvo 

financií vláde SR na schválenie do 15. apríla bežného rozpočtového roka, pričom súčasťou 

východísk rozpočtu verejnej správy je aj určenie podielu schodku rozpočtu verejnej správy 

alebo prebytku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte. Do 15. augusta 

bežného roka je ministerstvo financií povinné predložiť vláde návrh rozpočtu verejnej správy  

V zmysle ustanovenia ods. 1 § 14 predmetného zákona vláda SR prerokovala návrh 

východísk štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 na svojom 

zasadnutí dňa 27. apríla 2012. Podkladom pre východiská návrhu štátneho rozpočtu a 

rozpočtu verejnej správy bola makroekonomická a daňová prognóza IFP MF SR z februára 

2012.  

 

Vo východiskách rozpočtu verejnej správy je potvrdený hlavný cieľ, ktorým je na rok 

2013 dosiahnutie deficitu 2,9 % HDP. Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa návrhu východísk 

potrebné prijať konsolidačné opatrenia v celkovej výške 1,166 mld. eur (viď tabuľka č. 1).  

 

Vo východiskách sú zapracované všetky nároky súčasnej legislatívy, napríklad 

zrušenie  úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti 

rozhlasového a televízneho vysielania od januára 2013. Väčšina rozpočtových oblastí, ktorých 

rozpočet nie je určený konkrétnou legislatívou, má výdavky vo východiskách na úrovni 

rozpočtu na rok 2012. Týka sa to aj kapitálových výdavkov.  
 

 Na druhej strane však východiská obsahujú dve plošné opatrenia, ktorých cieľom je 

motivovať kapitoly štátneho rozpočtu k realizácii krokov vedúcich v strednodobom horizonte 

k zvýšeniu efektívnosti vynakladania výdavkov štátneho rozpočtu. V prípade osobných 

výdavkov rozpočtových organizácií sa navrhuje v kapitolách štátneho rozpočtu viazať 5 % 

z úrovne roku 2012 pre zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a pre zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme so zohľadnením niektorých výnimiek (zamestnancov 

odmeňovaných podľa zdravotníckej stupnice a pedagogickej stupnice, zamestnancov 

regionálneho školstva, verejného vysokého školstva, zamestnancov zariadení ústavnej 

starostlivosti v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zamestnancov 

Finančnej správy SR). Pri výdavkoch na tovary a služby sa navrhuje 10 % viazanie z úrovne 

roka 2012. Prostriedky získané týmito dvomi opatreniami sú alokované v kapitole Všeobecná 

pokladničná správa až do vyhodnotenia predložených úsporných návrhov kapitol.  

 

Vo východiskách nie sú zapracované špeciálne úsporné opatrenia, ale ani financovanie 

priorít. Východiská rozpočtu sú technokratickým základom rozpočtu na roky 2013 až 

2015. Okrem toho bude, tak ako vždy, potrebné do predloženia samotného návrhu 

rozpočtu do 15. augusta podrobne prediskutovať rozpočty s príslušnými kapitolami 

štátneho rozpočtu a inými subjektmi verejnej správy.  
 

Zapracovaním uvedených parametrov návrhu východísk rozpočtu verejnej správy 

vychádza schodok rozpočtu verejnej správy na úrovni 4,5 % HDP v roku 2013, 4,2 % v roku 

2014 a 3,6 % HDP v roku 2015. Na dosiahnutie cieľových parametrov bude potrebné prijať  

viaceré konsolidačné opatrenia, tak, ako to zobrazuje nasledovná tabuľka č. 1.  



 
Tabuľka č. 1 -  Východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 

 

 

 

Obce 

Vo vzťahu k rozpočtom obcí je vo východiskách rozpočtu verejnej správy na roky 

2013 – 2015 uvedené nasledovné:  

„Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 za obce vychádza najmä zo 

skutočného hospodárenia v rokoch 2009 a 2010 a aktualizovaných daňových príjmov. 

Nadväzne na skutočnosť v predchádzajúcich rokoch dochádza k zvýšeniu transferov 

s pozitívnym vplyvom na deficit. Zároveň sa predpokladá aj rast celkových výdavkov, ktoré 

sú vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 o 8,2 %.“    
 

Fiškálny rámec návrhu východísk rozpočtu obcí na roky 2013 až 2015  

(údaje v metodike ESA 95) 
 

Subjekty rozpočtu verejnej správy  
Schválený 

RVS (S) 
Návrh RVS (N) Rozdiel 

 2012 2013 2014 2015 2013-2012 

 Prebytok(+) Prebytok(+) Prebytok(+) Prebytok(+) (N-S) 

 Schodok(-) Schodok(-) Schodok(-) Schodok(-)   

    Obce  -25 218 37 331 -50 434 113 242 62 549 

 

 

V legislatívnom procese ZMOS uplatnil k návrhu východísk rozpočtu verejnej 

správy na roky 2013 – 2015 nasledovné pripomienky, ktoré boli čiastočne akceptované: 

 

Zásadná pripomienka  

Návrh východísk rozpočtov obcí žiadame doplniť o text v nasledovnom znení: 

„Východiskom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 za obce budú výsledky 

auditu kompetencií a úloh obcí a kvantifikácia finančných zdrojov potrebných na ich 

plnohodnotný výkon“.   

 

Bežné pripomienky 

Rizikom plánovaného schodku rozpočtu verejnej správy je návrh prebytku rozpočtu obcí 

v roku 2013 v objeme 37 331 tis. eur uvádzaný v prílohe č. 1.  

Odôvodnenie:  

 (v mil. eur; ESA 95) 
Skutočnosť 

Predbežná 

skutočnosť 

Schválený 

RVS 
Východiská rozpočtu VS Rozdiel 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013-2012 

Hospodárenie ostatných subjektov 
VS 

-646,7 -792,3 201,5 215,3 426,1 417,7 596,7 210,8 

Modifikujúce faktory (vplyv 

akrualizácie ŠR) 
-1 584,0 174,6 -252,4 136,3 225,3 48,0 80,3 89 

Schodok ŠR na hotovostnom 
princípe 

-2 791,3 -4 436,1 -3  275,7 -3 675,3 -3 987,6 -3 784,1 -3 700,3 -312,3 

Schodok rozpočtu VS -5 022,0 -5 053,8 -3 326,6 -3 323,7 -3 336,2  -3 318,4 -3 023,3 -12,5 

Schodok rozpočtu VS (v % na 

HDP) 
-8,0 -7,7 -4,8 -4,6 -4,5 -4,2 -3,6 0,1 

Schodok rozpočtu VS (v % na 

HDP)* 
-8,2 -8,1 -4,0 -4,6 -4,5 -4,2 -3,6 0,1 

HDP (b. c.; v mil. eur)  62 795,2  65 743,5 69 058,2 71 632,0 74 840,9 79 227,3 84 033,3 3 208,9 

         

Cielený schodok rozpočtu VS (v % na HDP) -2,9 -2,3 -1,7  

Potreba opatrení na zabezpečenie cieleného schodku RVS (v mil. eur) 1 165,8 1 480,3 1 611,6  



V rozpočte verejnej správy bol plánovaný schodok rozpočtu obcí v roku 2013 v objeme  -101 

mil. eur. Za riziko predloženého návrhu východísk rozpočtu verejnej správy považujeme 

uvádzané dosiahnutie prebytku obcí v objeme 37,3 mil. eur, čo predstavuje zlepšenie 

rozpočtovaného výsledku o +138,3 mil. eur. Takéto zlepšenie je plánované napriek 

súbežnému poklesu najvýznamnejšieho zdroja vlastných príjmov obcí a to ich daňových 

príjmov. Z predloženého návrhu východísk  rozpočtu verejnej správy nie je zrejmé aké iné 

„transfery s pozitívnym vplyvom na deficit“ uvádzané v predloženom návrhu vytvárajú 

predpoklad na také pozitívne zlepšenie výsledku rozpočtového hospodárenia  obcí v roku 

2013 oproti pôvodnému rozpočtu.  

 

Dlh verejnej správy 

Uvádzaná prognóza rastu dlhu verejnej správy na úroveň 49,7% HDP v roku 2015, t.j. na 

úroveň limitu dlhu verejnej správy stanovenom v ústavnom zákone o rozpočtovej 

zodpovednosti, dokumentuje potrebu prijatia zásadných systémových opatrení na zlepšenie 

stavu verejných financií najneskôr k 1.1.2013. Opatrenia je potrebné prijať osobitne v okruhu 

príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, ktorého výsledok dlhodobo predstavuje rozhodujúci 

podiel na raste dlhu verejnej správy.  

 

II. Aktualizované prognózy východísk pre tvorbu rozpočtu na roky 2013 - 2015 

 

V mesiaci júl 2012 boli na rokovaniach výborov IFP MF SR aktualizované 

makroekonomické a daňové parametre pre tvorbu rozpočtu verejnej správy a štátneho 

rozpočtu na roky 2013 – 2015. Na základe aktuálneho vývoja ekonomiky v SR sa očakáva 

nasledovný vývoj vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR.  

 

 
Tabuľka č. 2: Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR  (júl 2012) 

 

Ukazovateľ m.j.  
Skutočnosť 

2011 
Prognóza 

2012 
Prognóza 

2013 
Prognóza 

2014 
Prognóza 

2015 

HDP v bežných cenách  mld.EUR 69,06 71,78 75,15 79,59 84,18 

HDP - reálny rast % 3,3 2,5 2,6 3,9 3,7 

Mzda priem. mesačná za NH – nomin. rast % 2,2 3,2 4,0 4,5 5,2 

Mzda priem. mesačná za NH - reálny rast % -1,6 -0,3 1,4 2,3 2,8 

Zamestnanosť, rast,  podľa VZPS % 1,5 0,4 0,4 0,6 0,8 

Nezamestnanosť, priemerná miera % 13,5 13,9 13,7 13,6 13,2 

Index spotrebiteľských cien (priem. rast) % 3,9 3,5 2,5 2,1 2,3 

Index výrobných cien (priem. rast) % 2,7 3,4 2,1 2,2 2,3 

Spotreba verejnej správy - reálny rast  % -3,5 -2,5 3,1 0,9 -0,7 

Verejné financie; bilancie k HDP (ESA 95) % -4,8 -4,6 -2,9 -2,3 -1,7 

Zdroj: IFP MF SR  

 

 

Na základe aktualizácie makroekonomických parametrov vývoja ekonomiky SR bola 

následne spracovaná aj aktualizácia daňových príjmov verejnej správy vrátane daňových 

príjmov obcí v rokoch 2012 – 2015. Júnová aktualizácia vývoja daňových príjmov je uvedené 

v tabuľke č. 3. V prognóze vývoja daňových príjmov sú zohľadnené legislatívne normy platné 

v mesiaci jún 2012. Z prognózy je zrejmé, že v roku 2012 sa očakáva príjem obcí z výnosu  

dane z príjmov FO v sume 1 211 mil. eur. Po započítaní príjmov zo sankcií je potom 

prognóza prevodu výnosu dane z príjmov FO obciam v roku 2012 v sume 1 215 mil. eur.  

Medziročne je to nárast o 2,97%.   



Uvedený pokles vo vývoji výnosu DPFO a opakovaný výrazný medziročný rast PPŽ 

znamená prepad výnosu DPFO na 1 prepočítaného žiaka v roku 2012 na očakávanú sumu 

57,89 eura. Na porovnanie v roku 2010 bola skutočnosť prevodu dane z príjmov FO na 1 PŽ 

v sume 59,02 eura. To znamená ďalší prepad východiska financovania materských škôl, 

základných umeleckých škôl, školských klubov detí, školských jedální atď.  v roku 2012 

v dôsledku nekontrolovateľné medziročného rastu prepočítaného počtu žiakov osobitne 

v CVČ a ŠSZČ.  

 
 

Tabuľka č. 3: Prognóza vývoja daňových príjmov verejnej správy (bez sankcií, júl 2012) 

 

Ukazovateľ Skutočnosť Odhad  Prognóza   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 2 870 169 3 442 277 3 843 117 4 106 666 4 397 203 4 752 667 

Daň z príjmov fyzických osôb 1 463 041 1 681 457 1 850 635 1 950 063 2 075 413 2 236 621 

DPFO zo závislej činnosti 1 415 635 1 622 046 1 750 889 1 846 095 1 960 217 2 112 863 

DPFO z podnikania 47 406 59 411 99 746 103 968 115 196 123 758 

do štátneho rozpočtu  134 576 111 739 233 715 248 575 264 721 288 969 

do obcí  996 678 1 176 452 1 211 305 1 274 654 1 356 464 1 459 066 

do VÚC  331 788 393 266 405 615 426 834 454 228 488 586 

Daň z príjmov právnických osôb 1 254 796 1 617 619 1 831 925 1 995 043 2 129 108 2 266 143 

Daň z príjmov vyberaná zrážkou 152 332 143 201 160 557 161 560 192 682 249 903 

Dane na tovary a služby 6 365 718 6 741 650 6 644 322 6 901 294 7 221 657 7 615 424 

Daň z pridanej hodnoty 4 422 006 4 741 312 4 651 604 4 864 784 5 122 491 5 443 257 

Spotrebné dane 1 943 712 2 000 338 1 992 719 2 036 510 2 099 166 2 172 167 

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 35 368 38 903 42 567 47 233 48 187 49 160 

Miestne dane 543 818 564 504 586 930 610 304 634 667 660 064 

Daň z nehnuteľností 266 284 274 564 288 291 302 706 317 841 333 733 

Dane za špecifické služby 159 875 164 707 169 649 174 738 179 980 185 380 

Daň z motorových vozidiel 117 659 125 233 128 990 132 860 136 846 140 951 

Ostatné dane 78 115 105 395 206 819 107 514 96 000 96 000 

Z toho: Daň z úhrad za dobývací priestor 597 522 531 531 531 531 

do štátneho rozpočtu  109 104 106 106 106 106 

do obcí  489 418 425 425 425 425 

Daňové príjmy VS spolu 9 893 188 10 892 730 11 323 755 11 773 012 12 397 715 13 173 315 

Daňové príjmy ŠR 7 943 086 8 682 987 8 950 350 9 365 325 9 856 461 10 469 705 

Daňové príjmy obcí  1 423 374 1 616 141 1 669 670 1 752 523 1 854 710 1 978 604 

Zdroj: IFP MF SR  

 

Aká bude reálna prognóza daňových príjmov obcí na roky 2013 – 2015 nie je 

v súčasnosti jasné, nakoľko nie sú známe všetky dopady vládou navrhovaných opatrení na 

konsolidáciu verejných financií. Viaceré z týchto opatrení ovplyvnia vývoj výnosu dane 

z príjmov FO ale aj výnos obcí z dane z nehnuteľností (viď. materiál na rokovanie 

Predsedníctva ZMOS k bodu č. 5).  

 

III.  Východiská financovania preneseného výkonu štátnej správy 

 

 V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sú 

ministerstvá povinné v procese prípravy návrhu štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok 



prerokovať so Združením miesta obcí Slovenska návrh na financovanie preneseného výkonu 

štátnej správy, ktorý je v ich kompetencií. Ku dňu spracovania materiálu si túto povinnosť 

splnilo len ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministerstvo vnútra SR.  

 

Pri rokovaní na MV SR bolo okrem návrhu financovania na roky 2013 – 2015 

vyhodnotené aj čerpanie dotácie na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy za rok 

2011 a zámer MV SR obmedziť počet transakcií pri zasielaní dotácií obciam v záujme 

zníženia výdavkov na bankové služby.  

 

Dotácie v roku 2011 nevyčerpali nasledovné obce a mestské časti:  

 
1. úsek matričnej činnosti 2. úsek hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR 

 

 

 

 

 

 

  
        Zdroj: MV SR 

Zdroj: MV SR  

 

Zatiaľ známe návrhy financovania preneseného výkonu štátnej správy na rok 2013 sú 

uvedené v tabuľke č. 4.  

 
Tabuľka č. 4: Návrh záväzných limitov financovania preneseného výkonu štátnej správy v obciach  

 

Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na 
obce v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rozdiel  

v tis. eur v tis. eur v tis. eur v % 

    a) MV SR - matričná činnosť 5 841 5 841 5 841 0,0 

                    - evidencia a register občanov 1 798 1 798 1 798 0,0 

    b) MDPT SR  z toho: 6 207 6 207 ?   

     - pôsobnosť stavebných úradov podľa zákona 5 046 5 046     

       č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku         

       v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)         

     - činnosti spojené so ŠFRB (79 obcí) 1 161 1 161     

    c) MDPT SR - poz.komunikácie, špeciálne stavebné úrady 285 285 ?   

    d) MŠVVaŠ SR - školstvo (ZŠ) 603 563 627 776 630 775 0,5 

              - školstvo ZŠ 597 401 624 828  627 827  0,5 

              - spoločné obecné úradovne  2 948 2 948  2 948  0,0 

    e) MPŽPaRR SR - ochrana pred povodňami 619 588 ?   

Dotácie spolu  618 313 642 495     

 

 

IV.   Záver  

 

Povinnosťou MF SR je prerokovať so Združením miest a obcí Slovenska návrh 

rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. 

MF SR plánuje uskutočniť takéto rokovanie začiatkom augusta 2012.   

 

Obec, MČ  
Suma nevyčerpanej 

dotácie v eurách 

MČ Bratislava Ružinov 1 104,01 

MČ Bratislava Záhorská Bystrica 433,53 

mesto Prešov  1 822,07 

mesto Poprad 3 607,38 

MČ Košice - Západ  20,64 

Spolu  6 987,63 

Obec, MČ  
Suma nevyčerpanej 

dotácie v eurách 

Jur nad Hronom  18,71 

mesto Prešov  1 596,33 

MČ Košice - Sever  20,64 

Spolu  1 615,12 


