Analýza vplyvov 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

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
v tom: MPSVR SR
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
Spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
v tom:
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: MPSVR SR
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
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2023
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2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených
výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy:
V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šíriacim sa
ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) sa zvyšuje výška finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na 150 eur/mesiac/miesto. Súčasná výška
príspevku podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
120 eur/mesiac/miesto sa zvyšuje o 30 eur/miesto/mesiac.
Vyčíslený dopad si rozpočtová kapitola MPSVR SR zabezpečí v rámci schváleného limitu
výdavkov na sociálne služby.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby
poskytovať?
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré
podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu sa bude uplatňovať v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
vyhláseného v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19.
Účelom zvýšenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni
je skutočnosť, aby prijímatelia sociálnej služby mohli zotrvať v tomto zariadení sociálnych
služieb aj počas celého dňa (a nemuseli mať počas dňa kontakt s inou komunitou, čím sa
eliminuje možnosť šírenia prenosu nákazy) a aby sociálna služba nebola poskytovaná len na
účel prenocovania. Z uvedeného dôvodu ide o spolufinancovanie zvýšených nákladov na
bežné výdavky v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5 zákona
o sociálnych službách (napr. zvýšené náklady na mzdy a odvody zamestnancov z dôvodu
nepretržitej prevádzky, zvýšené náklady čistiace a dezinfekčné prostriedky, vykurovanie,
vodné stočné, energie, hygienické pomôcky, potraviny...).
2.2.2. Charakteristika návrhu:

x

zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné

2.2.3. 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.
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Tabuľka č. 2

Objem aktivít

2019

Odhadované objemy
2020
2021

2022

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy
a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť
podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Mesačné výdavky z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR na zvýšenie finančného príspevku na
poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni sú vo výške : 36 570 eur.
Pôvodná výška finančného
príspevku/mesiac/miesto :
120 eur

Navrhovaná výška
finančného
príspevku/mesiac/miesto :
150 eur

Rozdiel
(dopad)/mesiac/miesto :
+ 30 eur

Celkový vplyv na štátny rozpočet je možné relevantne vyjadriť len na 1 mesiac, nakoľko
v súčasnosti nie je možné odhadnúť aké časové obdobie bude krízová situácia trvať.
Pri vyčíslení dopadov na rozpočtovú kapitolu MPSVR SR sa vychádzalo z počtu miest, na
ktoré sa poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni v roku
2020. Ide o 1 219 miest, z toho 733 miest u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
a 486 miest u verejných poskytovateľov sociálnych služieb (obce, mestá).
Vyčíslenie dopadov na 1 mesiac :
1 219 miest x 30 eur = 36 570 eur
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Príjmy (v eurách)
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

0 Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023

poznámka

0

0
Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý
subjekt.
Tabuľka č. 4
Výdavky (v eurách) – MPSVR SR
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace
s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom (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

Vplyv na rozpočet verejnej správy

2020
36 570

2021

2022

2023

poznámka

0

36 570

36 570

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za
každý subjekt.
Tabuľka č. 5
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Zamestnanosť

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023

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:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý
subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať
samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca
na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy
„výdavky“.
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poznámka

