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Vplyvy na rozpočet verejnej správy, 

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 
  
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu 

Tabuľka č. 1  
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) Vplyvy na rozpočet verejnej správy 

 2011 2012 2013 2014 
Príjmy verejnej správy celkom  
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť 0 0 0 0 
z toho:          
- vplyv na ŠR 0 0 0 0 
- vplyv na územnú samosprávu 0 0 0 0
Výdavky verejnej správy celkom  10 566 097 20 566 097 19 516 097
v tom: za každý subjekt verejnej správy / 
program zvlášť (08S02) 

0 10 566 097 20 566 097 19 516 097 

z toho:          
- vplyv na ŠR 0 0 10 000 000  10 000 000 
- vplyv na územnú samosprávu 0 0 0 0 
Celková zamestnanosť      
- z toho vplyv na ŠR  0 0 0 0 
Financovanie zabezpečené v rozpočte 0 10 566 097 10 566 097 9 516 097 
v tom: za každý subjekt verejnej správy / 
program zvlášť (08S02) 

0 10 566 097 10 566 097 9 516 097 
     

  
Poznámka:  
Údaje týkajúce  sa výšky finančných prostriedkov zabezpečených v rozpočte pre príslušný rozpočtový rok 
sa týkajú programu –  Grantový (dotačný) systém (08S02) ako celku. Navýšenie rozpočtu Grantového  
(dotačného) systému o 10 000 000,- eur/rok sa však v zmysle tohto materiálu týka len jedného z jeho  
podprogramov, a to „Obnovme si svoj dom“ (08S0203). 
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2.2. Financovanie návrhu 

Tabuľka č. 2 
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) Financovanie 

2011 2012 2013 2014 
Celkový vplyv na rozpočet verejnej 
správy ( - príjmy, + výdavky) 

 10 566 097 20 566 097 19 516 097 

  z toho vplyv na ŠR  0 10 000 000  10 000 000 
  financovanie zabezpečené v rozpočte  10 566 097 10 566 097 9 516 097 
  ostatné zdroje financovania     
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora  0 10 000 000 10 000 000 

     

  
 
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy: 
  
Zvýšenie výdavkov bude riešené z  prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
 
 
 
2.3. Popis a charakteristika návrhu 
  
2.3.1. Popis návrhu: 
  

Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať? 
  
Návrh rieši koncepčné zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. V Slovenskej republike absentuje koncepčný materiál, 

ktorý by upravoval prehľad aktuálnej situácie v oblasti ochrany pamiatkového fondu a archeologického dedičstva. Predkladaný návrh Koncepcie 
ochrany pamiatkového fondu obsahuje návrhy a úlohy pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako predkladateľa materiálu, ako aj pre 
vybrané ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy. Cieľom týchto návrhov a úloh je zlepšiť fyzický stav i vnímanie pamiatkového fondu 
verejnosťou. 
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Návrh, na ktorého vypracovaní sa podieľal aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako orgán špecializovanej štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu, bol upravený na základe pripomienok relevantných poradných orgánov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
Predložený návrh Koncepcie ochrany pamiatkového fondu má negatívny vplyv na štátny rozpočet, a to z dôvodu potreby účelovo 

určeného navýšenia kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o 10 mil. eur  v programe Grantový systém - podprogram „Obnovme si 
svoj dom“ tak, aby v tomto podprograme bolo každoročne (počnúc rokom 2013) alokovaných minimálne 15 mil. eur. Materiál nezakladá iný 
nárok na štátny rozpočet. Ostatné navrhované opatrenia budú realizované v rámci rozpočtových kapitol príslušných rezortov. Predmetný materiál 
nekladie žiadne nároky na podnikateľské prostredie a vplyvy na životné prostredie a predpokladá pozitívny vplyv na zamestnanosť. Predmetný 
materiál má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, najmä v oblasti sprístupnenia najvýznamnejších súčastí pamiatkového fondu 
verejnosti v elektronickej podobe (program OPIS 2). Nároky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sú riešené v materiáli „Stratégia rozvoja 
a budovania erbových inštitúcií v rezorte kultúry”, predkladanom na rokovanie vlády SR vo štvrtom štvrťroku 2011. 

 
            Návrh Koncepcie ochrany pamiatkového fondu je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a je 
v súlade s právom Európskej únie.  
 

Tak, ako bolo vyššie uvedené návrh bude implementovať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, prostredníctvom svojho Grantového 
(dotačného) systému, v podprograme „Obnovme si svoj dom“.  
  

   
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu  2.3.2. Metodiky : 
  
       zmena sadzby 
       zmena v nároku 
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 
       kombinovaný návrh 
       iné  
  
 Predloženou Návrhom nedochádza k zmene aktivít.  
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2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít: 
  

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena 
týka. 

 
Tabuľka č. 3  

Odhadované objemy Objem aktivít  
2011 2012 2013 2014 

Indikátor ABC      
Indikátor KLM    
Indikátor XYZ    

     

 
Predkladaným Návrhom nedochádza k zmene vývoja objemu aktivít.  
  
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie  
 

Tabuľka č. 4  
Vplyv na rozpočet verejnej správy  Príjmy (v eurách) 

2011 2012 2013 2014 
poznámka 

Daňové príjmy (100)1           
Nedaňové príjmy (200)1           
Granty a transfery (300)1           
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 
a finančnými pasívami (400) 

        
  

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci (500) 

        
  

Dopad na príjmy verejnej správy celkom           
      

1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie     
 
 



                                                                                                                               Príloha č. 13.a 

 5 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                          Tabuľka č. 5  

Vplyv na rozpočet verejnej správy 
Výdavky (v eurách) 

2011 2012 2013 2014 
poznámka 

Bežné výdavky (600)   10 566 097 20 566 097 19 516 097   
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)       

  
  

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)      
  Tovary a služby (630)2      
  Bežné transfery (640)2  10 566 097 20 566 097 19 516 097   
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2           
Kapitálové výdavky (700)           
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2           
  Kapitálové transfery (720)2           
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)           
Dopad na výdavky verejnej správy celkom   0 10 000 000 10 000 000   
  z toho výdavky na ŠR   0 10 000 000 10 000 000   
   Bežné výdavky (600)    0 10 000 000 10 000 000   
    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)           
    Kapitálové výdavky (700)           
    Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)           

      

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 
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Tabuľka č. 6  

  
* počet zamestnancov,  mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...) 

Vplyv na rozpočet verejnej správy Zamestnanosť 
2011 2012 2013 2014 

poznámka 

Počet zamestnancov celkom*       
   z toho vplyv na ŠR        
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*        
   z toho vplyv na ŠR        
Osobné výdavky celkom (v eurách)        
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610)*  

    
  

   z toho vplyv na ŠR       
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*       
   z toho vplyv na ŠR       
         
Poznámky:           
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac 
bežného roka   
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu 
štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, 
profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane 
prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %. 

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 
„výdavky“       
        


