SPRÁVA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU
1.

Správa o hospodárení Environmentálneho fondu za rok 2019
1.1. Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia
Environmentálneho fondu
1.1.1. Charakteristika činnosti Environmentálneho fondu

Základné poslanie a činnosť Environmentálneho fondu vyplýva zo zákona č. 587/2004
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s citovaným zákonom a vyhláškou sa Environmentálny fond v roku 2019
zameriaval na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie
na princípoch trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom poskytovania finančných
prostriedkov na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a financovania riešení na
zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie. Dôraz bol kladený na podporu žiadateľov,
ktorí nemajú možnosť získať zahraničnú pomoc z prostriedkov Európskej únie (napríklad
obce s počtom obyvateľov menej ako 2000).
Environmentálny fond mal možnosť v roku 2019 poskytnúť nenávratnú finančnú
podporu formou dotácií a návratnú finančnú podporu formou úverov. Celková výška
poskytnutej podpory formou dotácií na napĺňanie cieľov štátnej environmentálnej politiky
predstavovala v roku 2019 sumu 104 716 188 eur, z toho bežné transfery na dotácie vo výške
9 758 151 eur (bez podpoložiek 642 012 odstupné a 642 015 transfery jednotlivcom
a neziskovým PO – nemocenské dávky) a kapitálové transfery vo výše 94 958 037 eur.
Návratná finančná výpomoc formou úveru bola v hodnotenom období poskytnutá vo výške
878 514 eur. Obciam bola poskytnutá podpora vo forme kapitálových transferov vo výške
80 511 292 eur prevažne na budovanie kanalizácií a vodovodov a realizáciu opatrení na
zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov.
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia Environmentálneho fondu
Rozpočet Environmentálneho fondu bol schválený Vládou Slovenskej republiky ako
súčasť rozpočtu verejnej správy na rok 2019 v zmysle zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2019. Schválené príjmy boli vo výške 691 836 910 eur, vrátane finančných
operácií, výdavky boli rozpočtované vo výške 81 851 495 eur, taktiež vrátane finančných
operácií.
Úprava rozpočtu č. 1 v roku 2019 bola vykonaná na základe uznesenia Vlády
Slovenskej republiky č. 37 z 23. januára 2019 za účelom zintenzívnenia a rozšírenia podpory
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činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky. Úprava sa
týkala kapitálových transferov, ktoré sa zvýšili o 29 000 000 eur a bežné transfery boli
navýšené o 8 000 000 eur.
Úprava rozpočtu č. 2 bola schválená uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 307
z 19. 06. 2019, navýšené boli kapitálové transfery o čiastku 8 000 000 eur, ktoré boli určené
na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti, výkon štátneho dozoru
v oblasti starostlivosti o životné prostredie a za účelom zabezpečenia vyššej miery
financovania ďalších druhov podpory mimo projektov v rámci existujúcej špecifikácie
činností podpory pre rok 2019.
Zároveň bola v decembri 2019 vykonaná vnútorná úprava rozpočtu výdavkov, ktoré
sa týkali presunu prostriedkov medzi jednotlivými položkami určenými na správu
Environmentálneho fondu, ktorá však nemala vplyv na celkovú výšku výdavkov ani na
celkový prebytok Environmentálneho fondu.
Výdavky Environmentálneho fondu na rok 2019 po úpravách č. 1 a č. 2 boli vo výške
126 851 495 eur, t. j. zvýšené o sumu 45 000 000 eur, tieto prostriedky boli prioritne určené
na podporu environmentálnych projektov.
Plnenie príjmov a výdavkov Environmentálneho fondu za rok 2019 je hodnotené
porovnaním dosiahnutej skutočnosti po úpravách rozpočtu na rok 2019.

1.2. Príjmy Environmentálneho fondu
Príjmy Environmentálneho fondu boli na rok 2019 rozpočtované v celkovej výške
691 836 910 eur, po vylúčení príjmových finančných operácií prestavovali sumu 202 267 244
eur.
Skutočnosť k 31.12.2019 predstavovala dosiahnuté príjmy 846 271 744 eur, t. j.
plnenie ročného rozpočtu na 122,3 %.

1.2.1. Príjmy Environmentálneho fondu podľa ekonomickej klasifikácie
Najväčší podiel na celkových príjmoch v roku 2019 predstavovala položka Ďalšie
administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 229). Táto položka bola vo výške
268 366 668 eur, t. j. splnenie ročného rozpočtu na 159 %.
Z toho predstavovali:
-

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (podpoložka 229 001)
3 329 736 eur, t. j. 47,6 % z ročného rozpočtu (7 000 000 eur). V hodnotenom roku
2019 sa znížil príjem oproti roku 2018 o 361 475 eur, čo bolo spôsobené najmä
poklesom množstva vypúšťaného znečistenia z viacerých monitorovaných zdrojov
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znečistenia po zrealizovaní opatrení na zvýšenie účinnosti čistenia produkovaných
odpadových vôd v predchádzajúcich obdobiach.
-

Poplatky za odber podzemnej vody (podpoložka 229 002) vo výške 10 801 810 eur,
t. j. 95,6 % z ročného rozpočtu (11 300 000 eur).

-

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia (podpoložka 229 005) vo výške 10 049 691 eur,
t. j. naplnenie na 72,5 % z ročného rozpočtu (13 860 000 eur).

-

Poplatky za obchodovanie s emisnými kvótami (podpoložka 229 006) vo výške
244 184 822 eur, t. j. naplnenie na 178,7 % z ročného rozpočtu (136 659 244 eur).
Oproti roku 2018 vzrástol príjem na tejto položke o 14 491 930 eur. Výrazný nárast
skutočných príjmov z predaja emisných kvót je výsledkom prudkého zvýšenia cien na
burze z dôvodu reformy Európskeho systému obchodovania s emisiami, s dôsledkom
vytvorenia trhovej stabilizačnej rezervy s uložením prebytočných kvót a ich
následným predajom v roku 2019. Výnos z predaja emisných kvót v dražbách prijal
Environmentálny fond na osobitný úročený účet vedený v Štátnej pokladnici.

Za hodnotené obdobie boli ďalej dosiahnuté nasledovné druhy príjmov:
-

Príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (podpoložka 133 013) vo
výške 20 833 954 eur, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu v zmysle zákona
č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

-

Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín (podpoložka 134 004) dosiahli
v roku 2019 vyššiu hodnotu oproti skutočne dosiahnutej výške príjmov za rok 2018, a
to 1 718 837 eur, čo predstavuje naplnenie na 156,3 % z ročného rozpočtu na rok 2019
(1 100 000 eur). Organizácie, ktoré vykonávajú uskladňovanie plynov a kvapalín
nevedia prognózovať tieto príjmy na dlhšie obdobie. Z tohto dôvodu uzatvárajú so
záujemcami len krátkodobé kontrakty. Uskladňovanie je ovplyvnené následným
odberom a rovnako aj počasím.

-

Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty (podpoložka 212 001) vo výške 2 366 748 eur boli
naplnené na 96,2 % voči schválenému rozpočtu.

-

Ostatné poplatky (podpoložka 221 004), napr. správne poplatky, dosiahli výšku
062 eur, čo predstavuje 27 % príjmu oproti rozpočtu danej položky.

-

Pokuty, penále a iné sankcie (položka 222) v celkovej výške 1 831 896 eur,
predstavujú plnenie rozpočtu o 102,2 % viac, ako bolo rozpočtované. Pokuty
za porušenie finančnej disciplíny, ktoré ukladá Environmentálny fond podľa zákona
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č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov (podpoložka 222 001) boli v roku 2019 vo výške 0 eur. Pokuty za porušenie
predpisov (podpoložka 222 003) boli vo výške 1 831 896 eur. Nakoľko ide
o jednorazové finančné sankcie za porušenie legislatívnych predpisov v oblasti
životného prostredia uložené Slovenskou inšpekciou životného prostredia a okresnými
úradmi – odbormi starostlivosti o životné prostredie, je ťažko predvídateľné v akej
výške budú pokuty za porušenie predpisov v priebehu roka uložené.
-

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – úhrady
za prieskumné územie (položka 223) boli vo výške 895 189 eur, čo je oproti roku
2018 vyšší príjem o 30 996 eur a naplnenie rozpočtu na úroveň 81,4 %.

-

Úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek (položka 241) boli vo výške 75 732 eur, čo
je 37,9 % z plánovaného rozpočtu (200 000 eur). Úroky z účtov finančného
hospodárenia (položka 243) boli vo výške 83 116 eur, t. j. plnenie na 30,8 %, čo je
nižší príjem, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, oproti upravenému rozpočtu na
rok 2019 v dôsledku stále pretrvávajúcich nízkych referenčných sadzieb Európskej
centrálnej banky, kde sú nízke úrokové sadzby na medzibankovom trhu.

-

Položka iné nedaňové príjmy (položka 290) bola v celkovej výške 21 380 eur, čo bolo
naplnenie rozpočtu na 19,4 %.

1.2.2. Prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie

V roku 2019 neboli Environmentálnemu fondu poskytnuté prostriedky zo štátneho
rozpočtu a taktiež ani prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

1.3. Výdavky Environmentálneho fondu
Výdavky Environmentálneho fondu (bez výdavkových finančných operácií) boli
rozpočtované vo výške 78 851 495 eur, upravené v priebehu roka na 123 851 495 eur.
Skutočnosť k 31.12.2019 predstavovala čerpanie celkových výdavkov vo výške
121 776 493 eur, t. j. čerpanie na 98,3 % voči upravenému rozpočtu.

1.3.1. Výdavky Environmentálneho fondu podľa ekonomickej klasifikácie
Bežné výdavky boli čerpané vo výške 26 808 151 eur, z nich na bežné transfery
(položka 640) bolo použitých 22 530 974 eur. Bez podpoložky 642 012 odstupné (4 107 eur)
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a podpoložky 642 015 transfery na nemocenské dávky (12 184 eur) bolo čerpanie na bežné
transfery vo výške 22 514 683 eur.
V rámci bežných transferov boli vyplatené obciam, na území ktorých sa nachádza
skládka odpadov alebo odkalisko a obciam, cez ktoré prechádza účelová komunikácia
k skládke odpadov alebo odkalisku, v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevky vo
výške 12 756 532 eur.
Bežné transfery vo forme dotácií na rok 2019 vo výške 9 758 151 eur smerovali
príspevkovým organizáciám, rozpočtovej organizácii, obciam, ostatným subjektom verejnej
správy, občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičnému fondu a ostatným právnickým
osobám. Bližšia špecifikácia poskytnutých dotáciách jednotlivým subjektom je uvedená vo
Finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-12.
Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 94 968 342 eur, v rámci tohto ako
kapitálové transfery vo forme dotácií (položka 720) 94 958 037 eur, čo predstavuje čerpanie
rozpočtu na 99,4 %.
Celkové výdavky na správu Environmentálneho fondu boli rozpočtované vo výške
1 863 138 Eur, z toho bežné výdavky 1 849 138 eur a kapitálové výdavky 14 000 eur.
V decembri 2019 bola zrealizovaná vnútorná úprava rozpočtu, presuny prostriedkov medzi
jednotlivými položkami výdavkov Environmentálneho fondu. Výdavky na správu boli
upravené na 2 939 718 eur. Skutočné čerpanie celkových výdavkov na správu
Environmentálneho fondu bolo za obdobie január až december 2019 vo výške 2 921 790 eur,
t. j. čerpanie rozpočtu na 99,4 %.
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostriedky na správu
Environmentálneho fondu okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby nesmú
prekročiť 2 % z ročného príjmu Environmentálneho fondu. Skutočné čerpanie výdavkov
na správu Environmentálneho fondu predstavuje 0,42 % z celkových schválených príjmov na
rok 2019 vo výške 691 836 910 eur (tieto celkové príjmy sú vrátane zostatku prostriedkov
z predchádzajúcich rokov vo výške 487 149 666 eur, ako aj splátok úverov a pôžičiek vo
výške 2 420 000 eur). Z prírastku príjmov dosiahnutého za rok 2019 vo výške 174 527 589
eur (bez príjmových finančných operácií) predstavujú výdavky na správu fondu 1,67 %.
Bežné výdavky na správu Environmentálneho fondu boli čerpané vo výške
2 911 486 eur, to predstavuje čerpanie na 99,5 % ročného rozpočtu po vykonaných úpravách
rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy zamestnancov vo výške 1 437 479 eur (t. j.
99,8 % ročného rozpočtu), na poistné a príspevky do poisťovní vo výške 531 257 eur (t. j.
97,4 % ročného rozpočtu), na bežné transfery - na odstupné, na odchodné a na nemocenské
dávky v celkovej výške 20 175 eur (t. j. 95,2 % ročného rozpočtu) a na výdavky súvisiace
s činnosťou fondu v oblasti tovarov a služieb vo výške 922 575 eur (t. j. 100,3 % ročného
rozpočtu).
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Kapitálové výdavky na správu Environmentálneho fondu v roku 2019 boli čerpané
vo výške 10 304 eur, čo predstavuje 73,6 % z upraveného rozpočtu na rok 2019
(14 000 eur).
Významnú položku vo výdavkoch Environmentálneho fondu tvorila podpoložka
vrátenie príjmov z minulých rokov (podpoložka 637 018) vo výške 1 385 867 eur, ktorá
zahŕňa vrátenie preplatkov zo zaplatených poplatkov za odbery podzemných vôd a za
vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vydaných na základe rozhodnutí
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., ktoré povinné subjekty platia v priebehu
bežného roka zálohovo a v termíne do 31. marca nasledujúceho roka predkladá Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p. Environmentálnemu fondu ich vyúčtovanie.

Skutočné čerpanie bežných a kapitálových výdavkov na správu
Environmentálneho fondu podľa položiek ekonomickej klasifikácie v roku 2019
Kategória
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery (odchodné, odstupné a nemocenské dávky)
710 Obstarávanie kapitálových aktív
SPOLU:

v eur
1 437 479
531 257
922 575
20 175
10 304
2 921 790

1.3.2. Výdavky Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie
Výdavky Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie (bez úverov) boli
v roku 2019 čerpané nasledovne:
Zdroj: 45
Zdroj: 111
Oddiel 04. – Ekonomická oblasť
Oddiel 05. – Ochrana životného prostredia
z toho:
05.1. – Nakladanie s odpadmi
05.2. – Nakladanie s odpadovými vodami
05.3. – Znižovanie znečistenia
05.4. – Ochrana prírody a krajiny
05.5. – Výskum a vývoj
05.6. – Iné akcie
Oddiel 06. – Bývanie a občianska vybavenosť
SPOLU:

v eur
121 776 493
0
3 679 906
110 962 530
15 971 777
48 743 254
36 210 576
3 886 888
0
6 150 035
7 134 057
121 776 493
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Z hľadiska funkčnej klasifikácie smeroval najvyšší objem výdavkov do oddielu
05. – Ochrana životného prostredia a z toho konkrétne do skupiny 05.2. – Nakladanie
s odpadovými vodami a 05.3. Znižovanie znečistenia.
1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
Programová štruktúra zohľadňuje rozhodujúcu činnosť, ktorú vykonáva
Environmentálny fond v oblasti uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné
prostredie. Táto činnosť je premietnutá v jednom programe 08U. Plnenie programovej
štruktúry v jednotlivých podprogramoch bolo v roku 2019 nasledovné:
Program: Podpora projektov Environmentálneho fondu (bez úverov)
Podprogram
Zdroj: 45
Zdroj: 111
01 Ochrana a využívanie vôd
02 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
03 Rozvoj odpadového hospodárstva
05 Ochrana prírody a krajiny
06 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
07 Správa fondu vrátane vrátenia príjmov z minulých rokov
08 Prieskum, výskum a vývoj
09 Program obnovy dediny
SPOLU:

Skutočnosť v Eur
121 776 493
0
48 804 770
36 380 239
26 750 375
3 886 889
872 636
4 306 630
0
774 954
121 776 493

1.4. Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie
V oblasti príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahol
Environmentálny fond v roku 2019 nasledovné druhy príjmov:
-

Príjem zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí
(len istín položka 410) od obcí, od neziskových právnických osôb a od nefinančných
a ostatných úverovaných subjektov spolu vo výške 1 291 294 eur, t. j. naplnenie
rozpočtu na 53,4 %.

-

Z ostatných finančných operácií (položka 450) – zostatok finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov (položka 453) bol príjem vo výške 548 678 868 eur.
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1.4.2. Výdavkové finančné operácie
Environmentálny fond v priebehu roka 2019 poskytol návratnú finančnú výpomoc –
úvery a pôžičky (položka 810) vo výške 878 514 eur. Daná položka bola rozpočtovaná vo
výške 3 000 000 eur.
Úvery poskytnuté Environmentálnym fondom podľa funkčnej klasifikácie boli v roku
2019 v porovnaní s rozpočtom čerpané nasledovne:
Rozpočet
úprava v eur
Zdroj: 45
Oddiel 04. – Ekonomická oblasť
Oddiel 05. – Ochrana životného prostredia
Z toho:
05.1. – Nakladanie s odpadmi
05.2. – Nakladanie s odpadovými vodami
05.3. – Znižovanie znečisťovania
05.4. – Ochrana prírody a krajiny
05.5. – Výskum a vývoj
05.6. – Iné akcie
Oddiel 06. – Bývanie a občianska vybavenosť
SPOLU:

Skutočnosť
v eur

0
3 000 000

0
878 514

2 000 000
200 000
800 000
0
0
0
0
3 000 000

0
0
878 514
0
0
0
0
878 514

Úvery poskytnuté Environmentálnym fondom podľa programovej štruktúry boli
v roku 2019 nasledovné:

Podprogram
Zdroj: 45
01 – Ochrana a využívanie vôd
02 – Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
03 – Rozvoj odpadového hospodárstva
05 – Ochrana prírody a krajiny
06 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
07 – Správa fondu vrátané vrátenia príjmov z minulých rokov
08 – Prieskum, výskum a vývoj
09 – Program obnovy dediny
SPOLU:
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Skutočnosť v eur
878 514
0
878 514
0
0
0
0
0
0
878 514

1.5. Zhodnotenie majetkovej pozície Environmentálneho fondu
Vývoj a stav záväzkov a pohľadávok

Stav pohľadávok a záväzkov k 01.01.2019:
Pohľadávky:
z toho:
- 067 Dlhodobé pôžičky
- 378 Pohľadávky z rozpočtovaných príjmov
- 096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
- 391 Opravné položky k pohľadávkam
Pohľadávky po lehote splatnosti k 01.01.2019
Záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti k 01.01.2019

v eur
11 718 739
23 467 889
5 564 849
22 224 601
22 224 601
211 598
391

Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019:
Pohľadávky:
z toho:
- 067 Dlhodobé pôžičky
- 378 Pohľadávky z rozpočtovaných príjmov
- 096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
- 391 Opravné položky k pohľadávkam
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2019
Záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2019

v eur
11 286 959
23 310 904
5 547 843
22 414 586
22 414 586
254 642
0

Environmentálny fond vytvoril opravné položky na klasifikované pohľadávky –
stratové, pochybné a sporné na sumu 22 414 586 eur. Pohľadávky po lehote splatnosti
k 31.12.2019 narástli v porovnaní s vykázaným stavom k 01.01.2019 o 189 985 eur. Záväzky
boli vyčíslené vo výške 254 642 eur.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch
Na bankových účtoch Environmentálneho fondu v Štátnej pokladnici bol k 01.01.2019
nasledovný stav:
Účet:
Bežný účet neúročený
Bežný účet úročený
VÚB
Účet Sociálneho fondu
Bežný účet –
Výnosy z predaja emisných kvót

v eur

IBAN
SK13 8180 0000 0070 0019 8071
SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SK85 0200 0000 0019 4208 9058
SK56 8180 0000 0070 0021 4078

3 189 545
51 126 600
546
2 008

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

429 415 653
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Bežný účet –
Vrátené neoprávnene použité
prostriedky
Bežný účet –
Vyradenie neexist. starého vozidla
z evidencie
Bežný účet –
Príjem voda podzemná a znečistená
EF
Bežný účet –
Recyklačný fond odpadové
hospodárstvo
Bankový účet –
Terminovaný vklad
Bankový účet – skládky odpadov
Bankový účet – odkaliská

SK71 8180 0000 0070 0044 0788

209 999

SK93 8180 0000 0070 0049 0056

1 343 937

SK29 8180 0000 0070 0053 6798

51 322 890

SK36 8180 0000 0070 0054 0455

12 069 265

SK30 8180 0000 0070 0058 0430
SK48 8180 0000 0070 0061 9294
SK85 8180 0000 0070 0061 9307

0
0
0

Finančné prostriedky v hotovosti k 01.01.2019 v pokladnici Environmentálneho fondu
boli vo výške 433,57 eur.
K 31.12.2019 bol stav finančných prostriedkov
Environmentálneho fondu v Štátnej pokladnici nasledovný:
Účet:
Bežný účet neúročený
Bežný účet úročený
VÚB
Účet SF
Bežný účet –
Výnosy z predaja emisných kvót

na

bankových

účtoch
v eur

IBAN
SK13 8180 0000 0070 0019 8071
SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SK85 0200 0000 0019 4208 9058
SK56 8180 0000 0070 0021 4078

1 836 427
6 283 254
716
2 885

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

640 699 150

Bežný účet –
Vrátené neoprávnene použité
prostriedky
SK71 8180 0000 0070 0044 0788
227 731
Bežný účet –
Vyradenie neexist. starého vozidla
z evidencie
SK93 8180 0000 0070 0049 0056
1 448 708
Bežný účet –
Príjem voda podzemná a znečistená
EF
SK29 8180 0000 0070 0053 6798
62 994 412
Bežný účet –
Recyklačný
fond
odpadové
hospodárstvo
SK36 8180 0000 0070 0054 0455
2 048 628
Bankový účet –
Terminovaný vklad
SK30 8180 0000 0070 0058 0430
0
Bankový účet – skládky odpadov
SK48 8180 0000 0070 0061 9294
8 065 803
Bankový účet – odkaliská
SK85 8180 0000 0070 0061 9307
11 586
Finančné prostriedky v hotovosti k 31.12.2019 v pokladnici Environmentálneho fondu boli vo
výške 323,43 eur.
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