SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie

751
UZNESENIE
SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. októbra 2016
k návrhu rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
na roky 2017 - 2019,

Súdna rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky na roky 2017 - 2019, na 45. zasadnutí

schvaľuje
stanovisko:
V súlade s postupom uvedeným v § 84 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predložili, v zákonom stanovenom termíne, vecne odôvodnené podklady
k tvorbe rozpočtu súdov, vrátane rozpočtových priorít:
predsedovia krajských súdov podklady a prerokovali s kolégiami predsedov
sudcovských rád v obvode krajského súdu, určili päť priorít a návrh
rozpočtu na roky 2017 – 2019 zostavili tak, aby vytváral vhodné
podmienky na zabezpečenie plnenia úloh súdnictva, s prihliadnutím na
výdavky minulých období, na špecifikáciu jednotlivých súdov a na finančné
potreby vo všetkých kategóriách výdavkov podľa podmienok výkonu
súdnictva v príslušnom kraji,
predseda
špecializovaného
trestného
Špecializovaného trestného súdu,

súdu

návrh

rozpočtu

Súdnej rade Slovenskej republiky, ktorá sa na základe pôsobnosti zakotvenej
v Čl. 141a ods. 5 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vyjadruje k návrhu
rozpočtu súdov a stanovisko prijaté k návrhu rozpočtu predkladá Národnej
rade Slovenskej republiky.
A. Návrh rozpočtu súdov na roky 2017 – 2019, vrátane rozpočtových
priorít
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 predložilo Súdnej rade
Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ako
správca rozpočtovej kapitoly, na rozpočet ktorého sú súdy svojimi príjmami
a výdavkami zapojené.
Porovnaním podkladov k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019,
predložených Súdnej rade Slovenskej republiky predsedami súdov
a predsedom Špecializovaného trestného súdu s návrhom rozpočtu
predloženým Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, konštatuje
Súdna rada Slovenskej republiky nesúlad. Vládny návrh rozpočtu na roky
2017 – 2019 totiž nepokrýva vecne odôvodnené požiadavky súdov
a do návrhu rozpočtu súdov na rok 2017 - 2019 boli požiadavky súdov,
resp. rozpočtové priority premietnuté iba sčasti, resp. vôbec.
Vychádzajúc z vecne odôvodnených podkladov k návrhu rozpočtu a
priorít predsedov krajských súdov, ktoré predložili po prerokovaní
s kolégiami predsedov sudcovských rád obvodu príslušného krajského súdu,
žiada Súdna rada Slovenskej republiky uplatnené požiadavky, resp.
rozpočtové priority zohľadniť v návrhu rozpočtu súdov na roky 2017 – 2019
v celom rozsahu.
Vládny návrh rozpočtu nezabezpečí splnenie záväzku vlády o zavedení
zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia
súdneho konania, ktoré si vyžaduje schválenie opatrení legislatívnej,
technickej, materiálnej, organizačnej a personálnej povahy, čo jednoznačne
je možné zabezpečiť len navýšením rozpočtových prostriedkov.
V prípade, že nebude akceptované stanovisko Súdnej rady Slovenskej
republiky, reálne vznikne situácia, že výkonná a zákonodarná moc nesplní
ústavnú povinnosť vytvoriť pre občanov náležité podmienky na realizáciu ich
ústavného práva na spravodlivé konanie v primeranom čase (Čl. 46 a 48
Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd).
Súdna rada Slovenskej republiky sa stotožňuje s požiadavkami
krajských súdov, ktoré je potrebné rešpektovať, nakoľko ide o výdavky
nevyhnutné na zabezpečenie rozpísaných priorít, ktoré tvoria prílohu č. 4
Návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019.
Z podrobného prehľadu prioritných výdavkových titulov
potreba navýšenia:

vyplýva

Bežných výdavkov v celkovej výške

21 277 576 €

(nevyhnutných najmä na:
 navýšenie počtu sudcov, štátnych zamestnancov podieľajúcich sa na výkone súdnictva,
k nim prislúchajúci objem rozpočtových prostriedkov na platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania, vrátane príslušných odvodov,
 úpravu platov preradením štátnych zamestnancov podieľajúcich sa na výkone
súdnictva, do vyššej platovej triedy štátnych zamestnancov,
 stavebné úpravy (vstupné priestory budov, výmena strechy a okien, zateplenie povaly,
vybudovanie plošiny a sociálneho zriadenia pre telesne postihnutých) v budovách
súdov,
 zriadenie a úpravu registratúrnych stredísk,
 dobudovanie kamerových systémov, zlepšenie technického stavu drevených okien
a okenných rámov, odkvapových žľabov, dokončenie zateplenia fasády a zateplenie
strechy ubytovne, zlepšenie technického stavu vykurovania a bezbariérového vstupu do
budov, výmena nepriestrelných skiel v pojednávacích miestnostiach);

Kapitálových výdavkov v celkovej výške

20 400 000 €

(nevyhnutných najmä na:
 stavebné úpravy (vybudovanie podzemných garáží a prístavba nákladného výťahu
v Justičnom paláci),
 rekonštrukciu budovy sídla Okresného súdu Bratislava I,
 realizáciu stavieb a technické zhodnotenie nehnuteľností,
 obnova vozového parku v rámci finančných limitov).

Výdavky na priority

41 677 576 €

Doposiaľ nebola riešená požiadavka priestorových potrieb Krajského súdu v
Košiciach a košických okresných súdov (v súčasnej administratívnej budove justičných
zložiek sa nachádzajú štyri samostatné súdy: Krajský súd v Košiciach, OS Košice I, OS Košice
II a OS Košice-okolie, aktuálny počet zamestnancov výrazne prevyšuje počet zamestnancov
prípustný z hľadiska zdravotných a bezpečnostných predpisov).

Súdna rada Slovenskej republiky navrhuje upraviť návrh rozpočtu
súdnictva na roky 2017 – 2019 navýšením rozpočtových prostriedkov na
vecne opodstatnené požiadavky súdov, ktoré vyplývajú z priorít schválených
orgánmi správy a samosprávy súdov.
B. Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky
2017 – 2019
Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 predložil Súdnej rade Slovenskej
republiky aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý má postavenie správcu
rozpočtovej kapitoly.
V rámci požiadaviek na zvýšenie návrhu limitu výdavkov Najvyšší súd
Slovenskej republiky upozorňuje, že v návrhu limitu výdavkov na roky
2017-2019 nie sú plánované rozpočtové prostriedky na získanie priestorov

pre vlastné sídlo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý v súčasnosti
sídli v priestoroch budovy, ktorej správcom je Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky a priestory užíva na základe Zmluvy o výpožičke. Tieto
priestory aj vzhľadom na navýšenie limitu počtu zamestnancov pre roky
2017 – 2019 sú absolútne nepostačujúce a zároveň nespĺňajú kritériá
z hľadiska bezpečnostných predpisov.
Súdna rada Slovenskej republiky u p o z o r ň u j e na nutnosť
bezodkladného zabezpečenia
vlastného reprezentatívnejšieho sídla pre
Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Overovateľ: JUDr. Ján Slovinský

JUDr. Jana Bajánková
predsedníčka
Súdnej rady Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti SR

Príloha č. 4
PRIORITY 2017

1. Zákonné a nevyhnutné výdavky súdov a ostatných organizácií program 08P Financovanie systému súdnictva vrátane zabezpečenia elektronizácie súdnictva
v eurách
Názov

610 Mzdy,
platy, služobné
príjmy a OOV

Počet
zamestnancov

620 Poistné a
príspevok do
poisťovní

640 Bežné
transfery

630 Tovary
a služby

600 Bežné
výdavky spolu

700 Kapitálové
výdavky

600 + 700
Výdavky spolu

1.1.a

Dokrytie platových náležitostí

0

2 419 506

845 618

0

0

3 265 124

0

3 265 124

1.1.b

Odmeny zamestnancov vo výkone súdnictva (osobitný zákon)

0

1 500 000

524 250

0

0

2 024 250

0

2 024 250

1.1.c

Požiadavka odborového zväzu justície

0

2 727 600

953 296

0

0

3 680 896

0

3 680 896

1.2.

Požiadavka na premietnutie rozpočtového opatrenia z roku
2016 do rokov 2017-2019 bola MF SR zohľadnená v návrhu
rozpočtu

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.a

Centrum právnej pomoci - personálne posilnenie

7

75 029

26 223

28 740

350

130 342

0

130 342

1.3.b

Centrum právnej pomoci - navýšenie osobných príplatkov

0

105 600

36 897

0

0

142 497

0

142 497

1.4.

Výkon probačnej a mediačnej činnosti

26

280 800

98 140

0

0

378 940

0

378 940

264

5 533 730

1 884 913

650 980

0

8 069 623

0

8 069 623

0

0

0

2 400 251

0

2 400 251

0

2 400 251

0

0

0

600 000

0

600 000

0

600 000

0

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

385 653

385 653

0

385 653

0

0

0

0

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

0

0

0

0

15 200 000

15 200 000

0

0

0

0

0

0

4 100 000

4 100 000

297

12 642 265

4 369 337

3 879 971

386 003

21 277 576

20 400 000

41 677 576

1.5.

1.6.a

1.6.b

1.6.c

1.7.
1.8.a
1.8.b
1.8.c

Personálne zabezpečenie súdov - zvýšenie počtu sudcov a
zamestnancov súdnictva - požiadavky súdov uplatňované
v prioritách v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2017
v zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktoré boli odsúhlasené sudcovskými radami na jednotlivých
krajských súdoch
Zabezpečenie opravy, údržby a odstraňovanie havarijných
stavov budov súdov, vzdelávacia činnosť v súvislosti s plnením
úloh JA SR
Zabezpečenie podpory Ekonomického informačného systému
MS SR zapojením civilnej časti kapitoly do EIS Ministerstva
financií SR (program 0EK)
Zabezpečenie prevádzky informačného systému aplikačnej
architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (program 0EK)
Finančné nároky vyplývajúce zo zákona č. 385/2000 Z.z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Nákup softvéru na financovanie rozvoja informačných
technológií
Rekonštrukcia budovy na Lazaretskej ulici v Bratislave pre
potreby umiestnenia Okresného súdu Bratislava I
Rekonštrukcia a vybavenie budovy pre Okresný súd Považská
Bystrica
Spolu

Príloha č. 4

Návrh prioritných výdavkových titulov
za súdnictvo na rok 2017
(aktualizované znenie október 2016)

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)
bola uplatňovaná požiadavka na zvýšenie rozpočtových prostriedkov v návrhu prioritných
výdavkových titulov kapitoly na roky 2017 až 2019. V súvislosti s legislatívnym procesom
ministerstvo spravodlivosti pôvodné priority rozšírilo o nasledovné priority.
1.) Zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii

5 749 410 eur

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Kategória 630 Tovary a služby
Kategória 640 Bežné transfery
Kategória 700 Kapitálové výdavky
Počet zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 37

398 088 eur
139 152 eur
136 900 eur
5 000 000 eur
75 000 eur

2.) Zákon o upomínacom konaní

2 023 468 eur

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Kategória 630 Tovary a služby
Kategória 700 Kapitálové výdavky
Počet sudcov - 2, štátnych zamestnancov - 24
3.) Zmena zákona o súdnych exekútoroch
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Kategória 630 Tovary a služby
Kategória 700 Kapitálové výdavky
Počet sudcov - 9, štátnych zamestnancov - 131,
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 9
4.) Zákon o registri partnerov verejného sektora (protischránkový zákon)
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Kategória 630 Tovary a služby
Počet štátnych zamestnancov - 2

361 560 eur
124 908 eur
877 591 eur
659 409 eur
4 975 224 eur
1 840 452 eur
636 756 eur
1 457 616 eur
1 040 400 eur

68 072 eur
24 504 eur
8 568 eur
35 000 eur

Uvedené priority v celkovej sume 12 816 174 eur boli zohľadnené ministerstvom financií
v aktualizovanom návrhu rozpočtu.

Návrh prioritných výdavkových titulov za súdnictvo na rok 2017 až 2019,
ktoré neboli ministerstvom financií zohľadnené
(okrem požiadavky v súvislosti s protiteroristickou legislatívou – 1.2)
Priorita č. 1:
Zákonné a nevyhnutné výdavky súdov a ostatných organizácií vrátane elektronizácie súdnictva
Cieľ: Zabezpečiť zákonné a nevyhnutné výdavky súdov a ostatných organizácií (Justičná akadémia
SR, ďalej len „JA SR“ a Centrum právnej pomoci, ďalej len „CPP“).
Zabezpečiť rozpočtové prostriedky na platové náležitosti štátnych zamestnancov a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme súdov, opravy, údržby a odstraňovanie havarijných stavov budov
najmä súdov, ktorými sa vytvoria podmienky na hospodárnejšiu prevádzku týchto objektov
a zariadení, vytvoriť podmienky pre zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačných systémov
súdnictva.
1.1. Platové náležitosti štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v súdnictve (2017 až 2019)
1.1.a Dokrytie platových náležitostí
Limity rozpočtových prostriedkov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme sú v návrhu rozpočtu na rok 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok
2016 zvýšené o 1 514 482 eur len z titulu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2016.
Navrhnuté mzdové prostriedky napriek určitým navýšeniam do roku 2016, nepostačujú
na pokrytie platových náležitostí a zákonných nárokov pre plánovaných 4 546 zamestnancov v roku
2017. V rozpočtoch tejto kategórie výdavkov nie sú od roku 2011 zohľadňované zákonné nároky, a to
zvýšenie platovej tarify za služobnú prax štátnych zamestnancov v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platové postupy zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Len pre štátnych zamestnancov finančné
prostriedky na tento účel predstavujú ročne 250 000 eur. Pri takto stanovenom limite rozpočtových
prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov, by priemerný mzdový výdavok pre štátneho
zamestnanca predstavoval sumu 742,99 eur a pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme
sumu 589,25 eur. Pridelené mzdové prostriedky nevytvárajú priestor na zvyšovanie platov formou
osobných príplatkov.
Z dôvodu zabezpečenia platových náležitostí zamestnancov súdnictva si Ministerstvo spravodlivosti
SR (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) uplatňuje zvýšenie mzdových prostriedkov v rámci
prioritných výdavkových titulov v sume 2 419 506 eur, bez jubilejných odmien.
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

2 419 506 eur
845 618 eur
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1.1.b Odmeny zamestnancov vo výkone súdnictva (osobitný zákon)
Požiadavka na navýšenie rozpočtových prostriedkov za účelom vyplatenia odmien štátnym
zamestnancom vo výkone súdnictva reflektujúca na požiadavky súvisiace s osobitným zákonom
(360 eur ročne na zamestnanca pôvodne požadovaných ako navýšenie platových tried) v celkovej
sume 1 500 000 eur.
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

1 500 000 eur
524 250 eur

1.1.c Požiadavka odborového zväzu justície
Požiadavka odborového zväzu justície na zvýšenie osobných príplatkov zamestnancov mesačne
o 50 eur na zamestnanca, nakoľko v rámci limitu rozpočtu nie je dlhodobo priestor pre priznanie
vyšších osobných ohodnotení.
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

2 727 600 eur
953 296 eur

1.2. Požiadavka na premietnutie rozpočtového opatrenia z roku 2016 do rokov 2017-2019
Požiadavka v súvislosti s protiteroristickou legislatívou bola ministerstvom financií v návrhu rozpočtu
zohľadnená.
1.3.a Centrum právnej pomoci – personálne posilnenie
Vzhľadom na nárast rozsahu činností agendy CPP a v zmysle vládou schválenej koncepcie činnosti
CPP na roky 2016-2017, ktorá bola vypracovaná na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. ..., je
nevyhnutné ďalšie personálne posilnenie CPP o 7 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme vrátane rozpočtových prostriedkov.
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Kategória 630 Tovary a služby
Kategória 640 Bežné transfery

75 029 eur
26 223 eur
28 740 eur
350 eur

1.3.b Centrum právnej pomoci - navýšenie osobných príplatkov
Za účelom stabilizácie zamestnancov, prevažne s vysokoškolským vzdelaním, požadujeme navýšenie
rozpočtových prostriedkov na zvýšenie platov, formou osobných príplatkov pre 88 zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme (v sume 100 eur na zamestnanca), nakoľko nedostatočné finančné
ohodnotenie je príčinou fluktuácie zamestnancov.
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

105 600 eur
36 897 eur

1.4. Výkon probačnej a mediačnej činnosti
V súvislosti so zavedením pilotnej prevádzky projektu „ESMO“ (Elektronické služby monitoringu osôb)
boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR v roku 2015 navýšené rozpočtové prostriedky
v osobných výdavkoch pre 26 probačných a mediačných úradníkov presunom z kategórie 630 Tovary
a služby s tým, že k úprave limitu počtu zamestnancov Ministerstvo financií SR navrhovalo pristúpiť
až po naplnení schváleného, resp. upraveného limitu, čo považujeme za neštandardné riešenie
3

z pohľadu riadenia ľudských zdrojov. Rozpočtové prostriedky na tento účel neboli premietnuté
do ďalších rokov.
Vzhľadom na uvedené požadujeme navýšenie limitu počtu zamestnancov o 26 vrátane rozpočtových
prostriedkov.
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

280 800 eur
98 140 eur

1.5. Personálne zabezpečenie súdov - zvýšenie počtu sudcov a zamestnancov súdnictva požiadavky súdov uplatňované v prioritách v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2017 v zmysle
zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktoré boli odsúhlasené sudcovskými radami na jednotlivých krajských súdoch
V zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov súdy
v roku 2015 predkladali návrh rozpočtu na rok 2017 po prerokovaní v sudcovských radách na
krajských súdoch na ministerstvo spravodlivosti. V návrhu priorít na rok 2017 boli uplatňované
požiadavky na celkový nárast počtu miest sudcov a zamestnancov o 264, z toho zvýšenie počtu miest
sudcov o 77, zvýšenie počtu miest štátnych zamestnancov o 157, zvýšenie počtu miest zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme o 30 a tomu zodpovedajúce rozpočtové prostriedky.
Nedostatočný počet sudcov a súdnych úradníkov súvisí so zvyšujúcim sa nápadom vecí na súdoch,
dlhodobou permanentnou zaťaženosťou sudcov a množstvom nevybavených vecí, taktiež
zavádzaním nových agend na súdoch, náročnosťou rozhodovacej činnosti súdov z dôvodu častých
legislatívnych zmien a zavádzaním nových právnych inštitútov do právneho poriadku Slovenskej
republiky. V rámci zvýšeného počtu štátnych zamestnancov boli do požiadavky zahrnuté aj miesta
súvisiace s projektom Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy
Ministerstva spravodlivosti SR. Súčasťou sú aj výdavky na prvotné materiálové vybavenie pre nových
zamestnancov a súvisiace bežné výdavky.
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Kategória 630 Tovary a služby

5 533 730 eur
1 884 913 eur
650 980 eur

1.6. Kategória 630 Tovary a služby (2017 až 2019)

3 200 251 eur

1.6.a Zabezpečenie opravy, údržby a odstraňovanie havarijných stavov budov súdov, vzdelávacia
činnosť v súvislosti s plnením úloh JA SR v sume 2 400 251 eur.
Požiadavky súdov, ktoré si uplatnili v predložených návrhov rozpočtu na rok 2017 v zmysle zákona
č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktoré boli odsúhlasené sudcovskými radami na jednotlivých krajských súdoch s ohľadom
na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich správcovi majetku štátu a plynulého administratívneho
chodu organizácií. Ide o opravy a údržby budov súdov (omietky obvodových plášťov, popraskaných
stien, oprava striech a izolácií, výmena poškodených dielov okien, interiérových dverí, odkvapových
žľabov, oprava vodovodných rozvodov a vykurovacích systémov, výmena termostatických ventilov,
oprava kanalizácií, revitalizácia sociálnych zariadení, maľovanie priestorov súdov, výmena podlahovej
krytiny a ďalšie), obnova a doplnenie interiérového zariadenia vrátane archívnych priestorov,
kancelárskej a výpočtovej techniky z dôvodu vysokej miery ich opotrebovanosti. V prípade JA SR ide
o výdavky v sume 78 000 eur požadované na rozšírenie poskytovanej vzdelávacej činnosti v súvislosti
s plnením jej úloh.
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1.6.b Zabezpečenie podpory Ekonomického informačného systému MS SR realizovaného zapojením
civilnej časti kapitoly do ekonomického informačného systému Ministerstva financií SR v sume
600 000 eur (program 0EK). Krytie výdavkov súvisiacich so zapojením a podporou v rokoch 2015
a 2016 zabezpečovalo Ministerstvo financií SR.
1.6.c Zabezpečenie prevádzky informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej
infraštruktúry v sume 200 000 eur (program 0EK). Projekt bol realizovaný v rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti a spolufinancovaný zo štrukturálnych fondoch EÚ. Jednou
z podmienok získania nenávratného finančného príspevku bolo zabezpečenie udržateľnosti projektu
po dobu minimálne 5 rokov.
1.7. Kategória 640 Bežné transfery (2017 až 2019)

385 653 eur

Rozpočtovými prostriedkami bude zabezpečená hlavne realizácia finančných nárokov podľa zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrení člena rodiny, k peňažnej pomoci
v materstve, odchodné), predovšetkým výdavky súvisiace s vyplatením odchodného.
1.8. Kategória 700 Kapitálové výdavky (iba v roku 2017)

20 400 000 eur

1.8.a Nákup softvéru v sume 1 100 000 eur (program 0EK) na financovanie rozvoja informačných
technológií, ktorých vývoj bol financovaný z prostriedkov EÚ. Ide o nasledovné systémy.
Register diskvalifikovaných osôb v sume 250 000 eur
Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie prostredia pre boj proti daňovým podvodom prostredníctvom lepšej
informovanosti o diskvalifikovaných osobách
Stručný popis: Akčný plán boja proti daňovým podvodom (schválený uznesením vlády
č. 235/2012) stanovuje pre MS SR v rámci opatrenia č. 37 úlohu zriadenia registra diskvalifikovaných
osôb. Projekt Register diskvalifikovaných osôb zabezpečí, aby osoby, ktorým bola uložená sankcia
obmedzujúca v podnikateľskej činnosti, resp. osoby, ktoré nemajú schopnosť viesť spoločnosť, boli
následne obmedzené aj vo vykonávaní činnosti v kontrolných orgánoch obchodných spoločností
a aby takéto osoby nemohli byť ani štatutárnym orgánom obchodných spoločností. V rámci projektu
budú realizované potrebné analytické práce, spracovaný návrh a architektúra riešenia, vytvorený
prototyp riešenia pre účely testovania a riešenie bude nasadené do ostrej prevádzky.
Rozvoj obchodného registra v sume 350 000 eur
Cieľ: Rozvoj OR v zmysle legislatívnych zmien
Stručný popis: V rámci nevyhnutného rozvoja vyplývajúceho z legislatívnych
implementované nevyhnutné zmenové požiadavky informačného systému OR.

zmien

budú

Prepojenie obchodných registrov v rámci EÚ v sume 250 000 eur
Cieľ: Cieľom smernice 2012/17/EÚ o prepojení OR je prepojiť vnútroštátne OR jednotlivých členských
štátov. Účelom smernice je zaistiť priamu komunikáciu medzi OR cez centrálnu platformu a zníženie
administratívnej a finančnej záťaže podnikateľov a tretích strán.
Stručný popis: V zmysle smernice bolo potrebné jej časť transponovať do 7. júla 2014, táto úloha
je splnená prijatím zákona č. 357/2013 Z. z. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/884, ktorým
sa stanovujú technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia registrov stanovený
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES bolo vydané v súvislosti so smernicou
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2012/17/EÚ o prepojení OR. Ostatné ustanovenia smernice je potrebné transponovať najneskôr
do dvoch rokov po prijatí vykonávacích aktov Komisie. Tie Komisia prijala 8. júna 2015, takže lehota
na transpozíciu uplynie 8. júna 2017. Technickými záležitosťami systému prepojených OR (Business
registers interconnection systém – BRIS) sa na EÚ úrovni zaoberá expertná skupina Komisie
vo formácii CLEG-BRIS. Za MS SR sa technických zasadnutí zúčastňujú experti SIRP. Okrem novelizácie
zákona o OR bude potrebné realizovať niektoré technické úpravy v systéme, najmä prípravu
prepojenia OR a centrálnej platformy, ktorá je prevádzkovaná Komisiou s cieľom výmeny údajov
v rámci prepojenia OR a úpravu systému notifikácii v prípade cezhraničných zlúčení spoločností
a výmazu zahraničných osôb, ktoré majú v SR zriadené organizačné zložky.
Prepojenie registrov úpadcov v rámci EÚ v sume 250 000 eur
Cieľ: Jedným z cieľov nariadenia 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní je prepojiť
vnútroštátne insolvenčné registre jednotlivých členských štátov.
Stručný popis: Účelom systému prepojených insolvenčných registrov členských štátov
je možnosť vyhľadávať nesolventné subjekty (fyzické aj právnické osoby) v rámci EÚ. Vykonávacie
nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovia technické špecifikácie potrebné pre vytvorenie systému
prepojenia insolvenčných registrov bude potrebné prebrať do dvoch rokov od ich prijatia. Register
úpadcov bude plniť ciele nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení.
1.8.b Rekonštrukcia budovy na Lazaretskej ulici v Bratislave pre potreby umiestnenia Okresného
súdu Bratislava I v sume 15 200 000 eur
V januári 2014 získal Okresný súd Bratislava I do správy majetku štátu budovu na Cukrovej
a Lazaretskej ulici v Bratislave kúpou od Hlavného mesta SR za účelom riešenie nevyhovujúceho stavu
aktuálneho umiestnenia sídla súdu v spoločnej budove – Justičnom paláci s Krajským súdom v
Bratislave. Objekt je v nevyhovujúcom až kritickom technickom stave, je zdevastovaný
poveternostnými vplyvmi a je potrebné ho komplexne rekonštruovať a prispôsobiť na podmienky
činnosti súdu. Predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie sú v sume
1 000 000 eur a náklady na samotnú realizáciu sú odhadované vo výške 14 200 000 eur. Odhad je
urobený na základe objemovej štúdie. Na predmetnú investičnú akcie je potrebný súhlas vlády SR so
začatím obstarávania. Vzhľadom na celkovú výšku nákladov si ministerstvo spravodlivosti prostriedky
na realizáciu rekonštrukcie uplatňuje v plnej výške v rámci prioritných výdavkových titulov.
1.8.c Rekonštrukcia a vybavenie budovy pre Okresný súd Považská Bystrica v sume 4 100 000 eur
Súčasné priestory, v ktorých je Okresný súd Považská Bystrica umiestnený nevyhovujú
po stránke zdravotnej, nakoľko bola vo vzorke stavebného materiálu použitého pri výstavbe zistená
prítomnosť azbestu. Na budove je poškodená strecha, cez ktorú neustále zateká, v havarijnom stave
je kanalizácia, pri ktorej viackrát došlo až k nasávaniu splaškov do stien. Problémy okresného súdu
ohľadom priestorov sa snaží Krajský súd v Trenčíne v spolupráci s okresným súdom riešiť odkúpením
objektu od Mesta Považská Bystrica a to v sume 500 000 eur, ktoré sú zabezpečené v rozpočte na rok
2016. Po odkúpení je potrebné budovu zrekonštruovať a prispôsobiť potrebám činnosti okresného
súdu vrátane vybavenia zariadením, pričom predpokladané náklady sú v sume 4 100 000 eur.
Vzhľadom na celkovú výšku nákladov si ministerstvo spravodlivosti prostriedky na realizáciu akcie
uplatňuje v plnej výške v rámci prioritných výdavkových titulov.
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