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1.  Správa k návrhu záverečného účtu  

/hodnotiaca časť/ 
 

 

 

 

 

1.1.  Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

 

 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2005 bol prerokovaný v Národnej rade SR 

a schválený dňa 9. decembra 2004 zákonom č. 740/2004 Z. z.  

 

 Uznesením vlády SR č. 963 zo dňa 13. októbra 2004 k návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2005 – 2007 boli stanovené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2005. 

 

 Ministerstvo financií SR stanovilo prílohou k listu č. MF/016602/2004-442 z 30. 12. 2004 

„Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 pre Protimonopolný úrad 

Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“)“.  

 

V priebehu roka 2005 úrad hospodáril len s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu 

SR v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti, v nadväznosti na hospodársku politiku štátu 

a legislatívne predpisy Slovenskej republiky, najmä na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

uznesenia vlády SR a metodické pokyny a usmernenia Ministerstva financií SR. 

 

V čase od 28. 10. do 14. 12. 2005 vykonalo Ministerstvo financií SR na PMÚ SR následnú 

finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami za obdobie od 1. januára 

2003 do 30. júna 2005. Výsledkom uvedenej kontroly boli iba dve kontrolné zistenia. V roku 2004 

úrad použil čiastku 10 331,- Sk na mzdy pre nesprávnu skupinu zamestnancov, zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. Čiastka mala byť použitá pre štátnych zamestnancov. Uvedená 

suma bola vrátená do štátneho rozpočtu. Druhé kontrolné zistenie spočívalo v nedodržaní termínu 

tvorby sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov. Ďalšie kontrolné zistenia neboli nájdené.      

 

Finančné zdroje boli použité na financovanie nasledovných činností úradu. PMÚ SR 

v roku 2005 zasahoval voči protisúťažným dohodám podnikateľov, zneužívaniu dominantného 

postavenia, posudzoval koncentrácie a v niektorých prípadoch zasiahol aj voči orgánom štátnej 

správy, ak ich konanie skresľovalo konkurenčné podmienky na trhoch. Podrobnejšia činnosť úradu 

je popísaná v „Správe o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2005“.    

Počet vydaných rozhodnutí je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Rozhodnutia úradu vydané v roku 2005      

 

 

V tabuľke sú uvedené len rozhodnutia, ktoré boli výsledkom správneho konania. Nie sú tu zahrnuté 

všetky prípady, ktoré úrad v sledovanom roku prešetroval. 

  

 

 

 

 Z bežných výdavkov sa uhrádzali mzdy – platy zamestnancov a ostatné osobné vyrovnania 

určené štatutárnemu zástupcovi úradu, poistné a príspevok zamestnávateľa do zdravotných 

poisťovní a Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní,  nákup 

tovarov a služieb potrebných k prevádzkovej činnosti, bežné transfery jednotlivcom, z ktorých sa 

financovali príspevky na nemocenské dávky zamestnancov počas prvých desať dní 

práceneschopnosti. 

 

 Bežnú investičnú činnosť zameral úrad v roku 2005 na obstarávanie hmotného 

a nehmotného majetku, ktorý bol financovaný z kapitálových výdavkov. 

 

 

1.1.1.   Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 

 

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 nebol schválený žiadny 

príjem kapitoly. 

Počas rozpočtového roka 2005 dosiahol úrad na príjmovom účte celkovú čiastku                  

40 790 tis. Sk, ktoré patria do kategórie príjmov náhodných a doplnkových. Z toho čiastka 40 681 

tis. Sk bola z pokút a penále, v tom pokuty predstavovali 40 184 tis. Sk a penále 497 tis. Sk. 

Príjmy dosiahol úrad realizáciou ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Ostatné 

príjmy v čiastke 109 tis. Sk boli za sprístupnenie informácií, vratky /refundácie, dobropisy, odvod 

zostatku finančných prostriedkov z roku 2004 nevyčerpaných v roku 2005/. 

 

 

 celkom 

Dohody 

obmedzujúce 

súťaž 

zneužívanie dominantného 

postavenia 
koncentrácie 

Iné (napr. §39, 

pokuty za 

nepredloženie 

informácií, zmarenie 

inšpekcie) 

      

1.stupeň 114 6 16 66 26 

2.stupeň 22 3 5 3 11 

Spolu 136 9 21 69 37 



                                                                          

 

 

5  

Príjmy kapitoly - rozpis                                        0 

      

A. Záväzný ukazovateľ                                    0 

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ                                                                       0 

 

Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

 

222 – Pokuty a penále       40 681 tis. Sk 

z toho:  pokuty                                        40 184 tis. Sk  

 penále                                                                    497 tis. Sk 

 

292 – Ostatné príjmy              109 tis. Sk  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Príjmy celkom:                                40 790 tis. Sk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--– 

 

 

Stav pohľadávok z pokút a penále 

 

 Celkový stav pohľadávok vyplývajúci z pokút a penále k 31. 12. 2005  je vo výške  

63 030 tis. Sk, z toho pokuty 58 895 tis. Sk a penále 4 135 tis. Sk. 

 

Pokuty  /predpísané/      tis. Sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

v roku 2005       31 904  

v roku 2004       26 785  

v roku 2003                  21 

v roku 2002                     20  

v roku 2001              30  

v roku 2000              10  

v roku 1998            125   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

s p o l u       58 895  

 

Penále  /predpísané/:       tis. Sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

v roku 2005           20  

v roku 2001       4 101  

v roku 1999           14  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

s p o l u       4 135 

 

 

 

Všetky  pohľadávky - prípady z minulých období sú v riešení. V niektorých prípadoch bolo 

zahájené exekučné konanie alebo boli prihlásené do konkurzného konania. Niektoré rozhodnutia, 

najmä tie, ktoré ukladali vyššie pokuty, majú súdom povolený odklad vykonateľnosti.   
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V nadväznosti na zákon č. 468/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov PMÚ SR v priebehu roka 2005 odviedol cez 

Daňový úrad Bratislava II správne poplatky vo výške 3 650 tis. Sk. 

 

 

1.1.2.  V ý d a v k y   /podľa ekonomickej klasifikácie/ 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 boli rozpočtované 

nasledovné výdavky: 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 

VÝDAVKY  KAPITOLY  CELKOM  /A + B/                                                 47 520 tis. Sk 

z toho: 

 

A.  Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ                                         47 520 tis. Sk 

 z toho: 

  A.1. prostriedky na spolufinancovanie         0 

   

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/ 20 111 tis. Sk  

z toho: 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

aparátu okrem štátnych zamestnancov /610/      2 700 tis. Sk 

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií okrem  

štátnych zamestnancov                      15 osôb 

z toho: 

aparát ústredného orgánu           15 osôb 

 

A.3. kapitálové výdavky /700/ - bez prostriedkov na  

spolufinancovanie                          2 000 tis. Sk                                                                      

 

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ                                                                                       0 

 

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

     zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ na refundácie v rámci  

     technickej pomoci                  20 111 tis. Sk  

 

D. Účelové prostriedky                                                                                                   0 

 

E. Systemizácia  

      -štátnych zamestnancov v štátnej službe celkom                                                  60 osôb 

       z toho:   

       - vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobitný príplatok         5 osôb 

       -  predstavených v politickej funkcii                                                             1 osoba                                                                                                                      

       - objem finančných prostriedkov určených na platy             17 411 tis. Sk 

 

 

F.  Rozpočet kapitoly podľa programu 084 – Hospodárska súťaž         47 520 tis. Sk      

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
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Rozpočtové opatrenia realizované v roku 2005  

 

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2005 ovplyvnené realizovanými 

rozpočtovými opatreniami nasledovne: 

 

 

Rozpočtové opatrenia realizované na základe súhlasu a rozhodnutia Ministerstva financií 

SR 

 

R.O. č. 1 -  povolené prekročenie limitu výdavkov  

Výdavky spolu o 125 tis. Sk 

z toho: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/ o 93 tis. Sk.  

Rozpočtovým opatrením sa uvoľnili z kapitoly Všeobecná  pokladničná správa rozpočtované 

výdavky súvisiace s uplatnením nominovanej štátnej služby podľa zákona č. 312/2001 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

R.O. č. 2  – povolené prekročenie limitu výdavkov 

Výdavky kapitoly celkom o 2 720 tis. Sk 

z toho:  - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/ o 1 100 tis. Sk. 

Rozpočtovým opatrením sa realizovalo  zvýšenie počtu systemizovaných štátnozamestnaneckých 

miest o 5.  

 

R.O. č. 3 – povolené prekročenie limitu výdavkov 

Výdavky kapitoly celkom o 62 tis. Sk 

z toho: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/ o 53 tis. Sk. 

Rozpočtovým opatrením sa v súlade so zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečili prostriedky na úpravu 

platu predstaveného v politickej funkcii /predsedu/. Predmetná úprava sa realizovala v nadväznosti 

na výšku dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2004 

zverejnenej Štatistickým úradom SR v marci 2005. 

 

R.O. č. 4 – povolené prekročenie limitu výdavkov  

Výdavky kapitoly celkom o 700 tis. Sk 

z toho: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/ o 519 tis. Sk.  

Rozpočtovým opatrením sa v súlade so zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečili finančné prostriedky na 

zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 740/2004 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2005, nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf 

a platové tarify v súlade s uzatvorenými Kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2005 a na 

realizáciu záverov služobného hodnotenia. 

 

R.O. č. 5 - viazanie rozpočtových prostriedkov 

Výdavky kapitoly celkom o 800 tis. Sk 

z toho: kapitálové výdavky 800 tis. Sk. 

Rozpočtové opatrenie – viazanie finančných prostriedkov v roku 2005 povolilo MF SR na základe 

žiadosti PMÚ SR s tým, že uvedená čiastka 800 tis. Sk sa použije v roku 2006 na nákup 

motorového vozidla pre štatutárneho zástupcu úradu. Týmto rozpočtovým opatrením neboli 

dotknuté ostatné rozpočtové opatrenia vykonané v kapitole v priebehu roka 2005. 
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R.O. č. 6 – povolené prekročenie limitu výdavkov 

Výdavky kapitoly celkom zostali nezmenené 

z toho: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/ o 900 tis. Sk 

v tom: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych 

zamestnancov /610/ o 200 tis. Sk. 

Rozpočtové opatrenie sa realizovalo presunom v rámci výdavkov rozpočtovej kapitoly, úsporou 

výdavkov v tovaroch a službách na zabezpečenie výraznejšieho ocenenia štátnych zamestnancov 

(700 tis. Sk) a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (200 tis. Sk).   

 

    

Rozpočtové opatrenia vykonané v právomoci  PMÚ SR 

  

V priebehu roka úrad realizoval operatívne úpravy rozpočtových prostriedkov vo vlastnom 

hospodárení v súlade s kompetenciami správcu rozpočtovej kapitoly. 

 

 

Časové čerpanie rozpočtových zdrojov 

 

 Čerpanie prostriedkov v priebehu roka bolo jednak ovplyvnené realizovanými 

rozpočtovými opatreniami a jednak objemom nákupu jednotlivých tovarov a vyplatenými 

mzdovými prostriedkami na hmotnú zainteresovanosť zamestnancom úradu.  

  

V prvom štvrťroku boli výdavky kapitoly celkom čerpané na 16 %, čo je najnižšie čerpanie 

za celý rok. V uvedenom štvrťroku neboli čerpané kapitálové výdavky a v mzdových 

prostriedkoch sú čerpané len dve vyúčtovania miezd, čo súvisí aj s nižším čerpaním poistného 

a príspevkov do poisťovní. 

 

 V druhom štvrťroku boli výdavky kapitoly celkom čerpané na 35,5  %. V danom štvrťroku, 

tak isto ako v predchádzajúcom štvrťroku, neboli realizované kapitálové výdavky. 

  

 V treťom štvrťroku boli výdavky kapitoly celkom čerpané na 59 %. Čerpanie bolo 

ovplyvnené jednak čerpaním kapitálových výdavkov a jednak  zvýšením stupníc platových tarifov 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zvýšením tarifných platov zamestnancov 

v štátnej službe. Zvýšenie platov ovplyvnilo aj výšku výdavkov na poistné a príspevkov do 

poisťovní. 

 

 V poslednom štvrťroku boli výdavky kapitoly čerpané na 96 %. Vyššie čerpanie súviselo 

s čerpaním kapitálových výdavkov, s nákupom interiérového vybavenia do kancelárií a vyplatením 

odmien zamestnancom úradu. Vyšším čerpaním mzdových prostriedkov boli zvýšené aj výdavky 

na poistné a príspevky do poisťovní. 

     

 

Stav záväzkov z dodávateľských faktúr  

 

 Dve dodávateľské faktúry v sume 40 tis. Sk, týkajúce sa roku 2005, boli uhradené v roku 

2006, nakoľko boli doručené v roku 2006. Ďalšie záväzky, ktoré by zaťažili rozpočtový rok 2006, 

úrad nemá. 
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Čerpanie výdavkov 

 

Výdavky kapitoly celkom - boli schválené v čiastke 47 520 tis. Sk a realizovanými rozpočtovými 

opatreniami boli upravené na 50 327 tis. Sk. Skutočné čerpanie bolo vo výške  48 312 tis. Sk, čo 

predstavuje čerpanie na 96 % z upraveného rozpočtu. 

 

Bežné výdavky -  boli schválené v čiastke 45 520 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami boli 

upravené na sumu 49 127 tis. Sk. Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 47 242 tis. Sk, čo je  

96,2 % z upraveného rozpočtu. 

 

Z toho: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované v čiastke 

20 111 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami bol záväzný ukazovateľ upravený na 22 776 tis. Sk. 

Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 22 776 tis. Sk, čo je 100 % čerpanie. 

 

Štruktúra čerpania: 

 

611 – Tarifný plat        14 222 tis. Sk 

612 – Príplatky                                  4 503 tis. Sk 

613 – Náhrada za pracovnú pohotovosť                                  15 tis. Sk 

614 – Odmeny                                3 696 tis. Sk 

615 – Ostatné osobné vyrovnania                                 340 tis. Sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

S p o l u:                   22 776 tis. Sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Schválený počet 75 zamestnancov bol rozpočtovým opatrením zvýšený na 80, z toho na 65 

v štátnej službe a 15 pri výkone práce vo verejnom záujme. Skutočný prepočítaný stav bol  66 

osôb, z toho 52 zamestnancov  v štátnej službe a 14 zamestnancov vo výkone práce vo verejnom 

záujme. 

Skutočné čerpanie miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní u zamestnancov v štátnej 

službe bolo vo výške 19 813 tis. Sk, z toho 340 tis. Sk ostatné osobné vyrovnania. Čerpanie miezd 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavovalo čiastku 2 963 tis. Sk. Čerpanie 

mzdových prostriedkov ako u zamestnancov štátnej služby, tak aj u zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme, je v súlade s upravenými ukazovateľmi. 

Dosiahnutá priemerná mzda u štátneho zamestnanca bola vo výške 31 206,- Sk a 

u zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 17 637,-  Sk.       

                                    

 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol rozpočtovaný v čiastke 6 921 tis. Sk, rozpočtovými 

opatreniami bol upravený na sumu 7 528 tis. Sk. Celkové čerpanie predstavuje čiastku 7 252 tis. 

Sk, čo je čerpanie na 96,3 % z upraveného rozpočtu. 

Rozpočtové prostriedky boli použité na odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej 

poisťovne na zabezpečenie nemocenského, starobného, úrazového, invalidného poistenia, na 

poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu a na príspevok zamestnancom do doplnkových 

dôchodkových poisťovní. 
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630 – Tovary a služby boli stanovené v čiastke 18 128 tis. Sk, rozpočtovými opatreniami boli 

upravené na sumu 18 438 tis. Sk. Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 17 159 tis. Sk, čo je 

čerpanie na 93,1 % z upraveného rozpočtu. 

 

Štruktúra čerpania tovarov a služieb:  

 

631 – Cestovné náhrady  

 

 Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 1 421 tis. Sk, z toho tuzemské služobné 

cesty vo výške 4 tis. Sk.  

Finančné zdroje v čiastke 1 417 tis. Sk boli čerpané v súvislosti s účasťou zamestnancov 

úradu v orgánoch EÚ  a s účasťou na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín a Výboru 

OECD pre právo a politiku hospodárskej súťaže, ako aj na ďalších odborných seminároch, 

zasadnutiach a stážach nasledovne: 

 

3. 2. – 18. 2. 2005      Paríž OECD            2 osoby        

4. stretnutie špeciálnej skupiny pre regulačnú politiku 

  

18. 2. 2005 Viedeň   1 osoba 

 ECA Airtraffic – pracovná skupina pre leteckú dopravu  

 

27. 2. – 28. 2. 2005 Brusel   1 osoba 

 Zasadnutie skupiny pre zneužívanie dominantného postavenia  

 

7. 3. 2005 Viedeň   5 osôb 

 Seminár „Nariadenie 1/2003“ 

 

8. 3. 2005 Budapešť  4 osoby 

 Poznatky a skúsenosti maďarského súťažného orgánu s FORENSIC IT 

WORKSTATION 

 

9. 3. – 10. 3. 2005 Brusel   1 osoba 

 3. stretnutie súťažnej siete pre železničnú dopravu  

 

9. 3. – 11. 3. 2005 Brusel   2 osoby 

 Konferencia „Reforma antitrustu v Európe“ Rok v praxi 

 Stretnutie riaditeľov NCA 

 

13. 3. – 15. 3. 2005 Paríž OECD  2 osoby 

 4. zasadnutie špeciálnej skupiny OECD pre regulačnú politiku 

 

14. 3. – 15. 3. 2005 Brusel    1 osoba 

 Zasadnutie skupiny pre zneužívanie dominantného postavenia 

 

4. 4. – 6. 4. 2005 Rím   2 osoby 

 3. európske stretnutie o FORENSIC IT WORKSTATION 

 

11. 4.- 12. 4. 2005 Brusel   1 osoba 

 Zasadnutie skupiny pre zneužívanie dominantného postavenia 
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15. 4. 2005 Brno   5 osôb 

 Konzultácia na úrade pre ochranu hospodárskej súťaže ohľadom cien 

pohonných hmôt 

 

18. 4. – 19. 4. 2005 Brusel    1 osoba 

 Zasadnutie skupiny pre zneužívanie dominantného postavenia  

 

21. 4. – 22. 4. 2005 Brusel   2 osoby 

 Stretnutie ECN podskupiny pre energetiku 

 

20. 4. – 21. 4. 2005 Budapešť  1 osoba 

 TAIEX seminár o supermarketoch  

 

21. 4. – 22. 4. 2005 Debrecín  3 osoby 

 Workshop o profesných službách  

 

17. 4. – 27. 4. 2005 Dublin , Brusel  1 osoba 

 Kurz o súťažnej politike  

 

25. 4. – 26. 4. 2005 Brusel   1 osoba 

 Zasadnutie skupiny pre zneužívanie dominantného postavenia  

 

2. 5. – 3. 5. 2005 Luxemburg  2 osoby 

 European competition day 

 

5. 5. 2005 Budapešť  4 osoby 

 Konzultácie o cenách pohonných hmôt 

 

12. 5. – 14. 5. 2005 Florencia  1 osoba 

 Výročná konferencia – regulácia energetiky na európskej úrovni 

 

29. 5. – 2. 6. 2005 Paríž OECD  2 osoby 

 Pracovná skupina – efektívny boj proti kartelom  

 

5. 6. – 8. 6. 2005 Bonn    3 osoby 

 4. výročná konferencia ICN 

 

13. 6. – 14. 6. 2005 Brusel    1 osoba    

 Zasadnutie ECN podskupiny pre telekomunikácie 

 

15. 6. – 17. 6. 2005 Brusel   1 osoba 

 Druhá výročná konferencia GCLC – modernizácia článku 82 

 

23. 6. – 24. 6. 2005 Brusel    2 osoby 

 EÚ seminár „Hospodárska súťaž a ekonomika“ 

 

26. 6. 1. 7. 2005 Trier   1 osoba 

 Letný kurz o súťažnom práve EK 
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3. 7. – 4. 7. 2005 Brusel    1 osoba 

 ECN – zasadnutie podskupiny pre energetiku  

 

5. 9. – 6. 9. 2005 Brusel    1 osoba 

 Neformálne stretnutie súťažných expertov o Zelenej knihe škodlivého 

konania porušovania súťažných pravidiel 

 

7. 9. – 9. 9. 2005 Brusel    1 osoba 

 ECN pracovná skupina pre zneužívanie dominantného postavenia  

 

14. 9. – 15. 9. 2005 Londýn  1 osoba 

 Európsky deň hospodárskej súťaže a spotrebiteľov 

 

25. 9. – 26. 9. 2005 Budapešť  1 osoba  

 Otváracia konferencia regionálneho centra OECD pre hospodársku súťaž 

 

29. 9. – 30. 9. 2005 Brusel   1 osoba 

 1. pracovná skupina ECN pre vedúcich ekonómov 

 

28. 9. – 29. 9. 2005 Brusel   2 osoby 

 Stretnutie riaditeľov pre hospodársku súťaž 

 

3. 10. 2005 Brno   1 osoba 

 Konferencia „České podnikání a současná politika ochrany hospodářské 

soutěže“ 

 

2.10. – 8.10.2005 Paríž   2 osoby 

 Študijný pobyt na francúzskom úrade pre hospodársku súťaž 

 

16.10. – 21.10.2005 Paríž OECD  1 osoba 

 Zasadnutie o súťaži a regulácii  

 

2.11. – 4.11.2005 Lisabon  2 osoby 

 1. lisabonská konferencia o súťažnom práve a ekonomike 

 

14.11. – 15.11.2005 Brusel   2 osoby 

 Konferencia - Energy day 2005 

 

17.11. – 18.11.2005 Štokholm  2 osoby 

 Seminár „Plusy a mínusy cenovej diskriminácie“ 

 

6.11. – 2.12.2005 Brusel    1 osoba 

 Študijný pobyt na DG pre hospodársku súťaž – výmena pracovníkov 

 

4.12. – 5. 12. 2005 Londýn  1 osoba 

 Konferencia o súťažnom práve a médiach 

 

7.12.-9.12.2005 Trier   1 osoba 

 Seminár „Súčasný vývoj v súťažnom práve“ 
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632 – Energie, voda a komunikácie 

 

 Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 755 tis. Sk hlavne na zabezpečenie 

úhrad telefónnych a faxových poplatkov, poštové a kuriérske služby a koncesionárske televízne 

a rozhlasové poplatky. 

 

 

633 – Materiál 

  

Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 2 063 tis. Sk a boli použité na 

interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom, kobercami, výpočtovou a telekomunikačnou 

technikou, na všeobecný materiál potrebný k činnosti úradu /kancelárske potreby a xerografický 

papier, tonery/, na odborné knihy a časopisy, na reprezentačné účely. 

 

 

634 – Dopravné 

  

Finančné prostriedky v celkovej čiastke 561 tis. Sk boli použité na úhrady pohonných 

hmôt, olejov a kvapalín, na servis v súvislosti s údržbou a opravami motorových vozidiel, 

diaľničné známky, parkovacie karty, zákonné a havarijné poistenie služobných motorových 

vozidiel. 

 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba 

 

 Finančné prostriedky v čiastke 517 tis. Sk boli použité na údržbu nábytku, kancelárskych 

priestorov, výpočtovej techniky a kopírovacích strojov.  

    

 

636 - Nájomné za prenájom 

 

 Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 9 311 tis. Sk na úhradu nájomného za 

prenájom kancelárskych priestorov úradu vrátane služieb súvisiacich s nájmom a rohožiek. 

 

 

637 – Služby 

 

 Finančné prostriedky čerpané v čiastke 2 531 tis. Sk, boli použité na školenia a kurzy 

zamestnancov, na odborné posudky, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, propagáciu, poistenie 

zamestnancov pri zahraničných služobných cestách, prídel do sociálneho fondu, stravovanie, 

odmeny za práce vykonané mimopracovný pomer pre členov Rady úradu. 

 

 

640 – Bežné transfery na rok 2005 boli rozpočtované v čiastke 360 tis. Sk, v priebehu roka došlo 

k úprave  na 385 tis. Sk v súvislosti s nárastom počtu zamestnancov o 5. Čerpané boli len na 14,3 

% v čiastke 55 tis. Sk na nemocenské dávky počas prvých desiatich dní práceneschopnosti a na 

ošetrovanie člena rodiny.  
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700 – Kapitálové výdavky schválené v čiastke 2 000 tis. Sk  boli určené na nákup kapitálových 

aktív nasledovne: 

 

710 – Obstarávanie kapitálových aktív    2 000 tis. Sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

v tom: 

711 – Nákup nehmotných aktív       300 tis. Sk 

v tom: 711003 – Softvér        150 tis. Sk 

           711004 -  Licencie        150 tis. Sk    

 

713 – Nákup strojov, prístrojov a zariadení      500 tis. Sk 

v tom: 713001 – Interiérové vybavenie                 200 tis. Sk 

           713002 – Výpočtová technika                  300 tis. Sk 

     

714 – Nákup dopravných prostriedkov     1 200 tis. Sk 

v tom: 714001 – Osobných automobilov    1 200 tis. Sk 

 

 

V roku 2005 boli realizované nasledovné rozpočtové opatrenia: 

 

-  úpravy  rozpočtových podpoložiek v rámci kompetencie správcu rozpočtovej kapitoly, bez 

zmeny záväzného ukazovateľa kapitálové výdavky, 

    

-   rozpočtové opatrenie formou zmeny záväzného ukazovateľa. 

Ministerstvo financií SR na žiadosť úradu povolilo presun rozpočtových prostriedkov z roku 

2005 vo výške 800 tis. Sk na rok 2006 na nákup osobného motorového vozidla pre     

štatutárneho zástupcu úradu – predsedníčku.  

     

Po realizovaní tohto rozpočtového opatrenia bol upravený rozpočet na rok 2005 pre 

kapitálové výdavky na čiastku 1 200 tis. Sk a čerpaný vo výške 1 070 tis. Sk na 89,2 %. 

 

 

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov v roku 2005: 

 

711002 - Licencie       197 tis. Sk 

713002 - Výpočtová technika    336 tis. Sk 

713004 - Kopírovacie stroje                537 tis. Sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

S p o l u:               1 070 tis. Sk  /89,2 %/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

PMÚ SR na obstaranie výpočtovej techniky použil metódu verejného obstarávania 

 – verejnú súťaž a na obstaranie kopírovacej techniky metódu užšej súťaže. 

 

 PMÚ SR povolilo MF SR v zmysle § 54  ods. 1 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších predpisov použiť rozpočtové prostriedky z roku 2004 v sume 450 

tis. Sk v rozpočtovom roku 2005. Uvedené prostriedky boli použité na zakúpenie špeciálneho 

počítača s prepojovacím zariadením a programovým vybavením – Forensic it Workstation. 
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Prostriedky boli vedené na účte cudzích prostriedkov. Čerpané boli vo výške 366 tis. Sk, 

zostávajúcich 84 tis. Sk úrad previedol na príjmový účet.     

 

 

 

1.1.3.   Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

 

 

 PMÚ SR mal všetky výdavky podľa „Funkčnej klasifikácie“ v súlade so štatistickou 

klasifikáciou výdavkov verejnej správy /SK-COFOG/ zaradené v jednej oblasti nasledovne: 

 

04             EKONOMICKÁ OBLASŤ 

04.1.         Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 

04.1.1       Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť  

04.1.1.4     Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

/v tis. Sk/                          Schválený         Upravený       Čerpanie     %  čerpania k upravenému 

                                      rozpočet 2005     rozpočet 2005     2005                    rozpočtu  2005 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

04.1.1.4                                47 520               50 327           48 312                    96,0 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                          

                      

Úrad v roku 2005 hospodáril len so schválenými prostriedkami štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. 

Vo svojej činnosti nepoužil žiadne finančné zdroje z Európskej únie, z dotácií, pôžičiek 

a úverov a z privatizácie. 

 

 

 

 

1.1.4.   Vyhodnotenie rozpočtového programu za rok 2005 

 

 

Kód kapitoly:           40 – Protimonopolný úrad SR 

 

Názov programu:      Hospodárska súťaž 

 

Trvanie programu:    01. 2005 – 12. 2005 

 

Zámer programu:      Ochrana a podpora hospodárskej súťaže 

 

Počet cieľov:             3 
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     - Cieľ č.1   

       Zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 30%    

       prípadov z celkového počtu riešených v roku 2005 

             Merateľný ukazovateľ: percento vyriešených prípadov  

             Merná jednotka:   30% 

             Skutočnosť :     celkový počet prípadov 270 

      počet vyriešených  176 

      % vyriešených   65,1 % 

             Úloha bola splnená 

 

            - Cieľ č.2 

Zabezpečiť harmonizáciu národnej súťažnej legislatívy so súťažným právom EÚ do 

dvoch rokov, z toho v roku 2005 na 45 %     

             Merateľný ukazovateľ:  percento harmonizácie legislatívy 

             Merná jednotka :   45 % 

Skutočnosť: Harmonizácia národnej legislatívy so súťažným právom EÚ bola za 

rok 2005 splnená v plnom rozsahu na 100 %. 

             Úloha bola splnená 

 

            - Cieľ č. 3 

V roku 2005, 12-krát uverejniť v Obchodnom vestníku SR začaté konania 

a právoplatné rozhodnutia o uplatňovaní zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

             Merateľný ukazovateľ:  počet zverejnení 

             Merná jednotka:   12- krát 

             Skutočnosť:    29- krát 

             Úloha bola splnená 

 

 

 

 Finančné prostriedky boli v roku 2005 v plnom objeme alokované a čerpané cez jeden 

program 084 – Hospodárska súťaž. 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

/v tis. Sk/                                                Schválený  Upravený  Čerpanie  % čerpania k upravenému 

                                                                rozpočet     rozpočet      2005                 rozpočtu 2005   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program  084 - Hospodárska súťaž       

 

Výdavky na program celkom                   47 520        50 327       48 312                      96,0 

z toho:  

Bežné výdavky                                         45 520        49 127       47 242                      96,2 

Kapitálové výdavky                                   2 000          1 200         1 070                      89,2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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1.1.5  Záver 

 

Protimonopolný úrad SR spravoval v roku 2005 finančné prostriedky prostredníctvom 

systému Štátnej pokladnice ako aktívny klient. 

 

V priebehu roka 2005 úrad vynakladal finančné zdroje pri vlastnom hospodárení v súlade 

s kritériami hospodárnosti a efektívnosti pri dodržaní ich rovnomerného časového čerpania. 

Všetky stanovené limity rozpočtu na rok 2005 úrad dodržal. 

 

Kompetenčné usporiadanie - Protimonopolný úrad SR nepredkladá prílohu k záverečnému 

účtu vzhľadom k tomu, že nemá vo svojej pôsobnosti žiadne podriadené organizácie, je jednostup-

ňovým ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 


