
  
Charakteristiky opatrení schválených v 4. štvrťroku 2002 

 
3 

 

Zákon o štátnom rozpočet na rok 2003 

Schodok rozpočtu by sa mal v dôsledku schválených pozmeňujúcich návrhov znížiť o 762,7 milióna Sk (po 

prvý krát v histórii slovenského parlamentu poslanci nenavýšili deficit) a dosiahnuť 56,037 miliardy Sk, čo 

predstavuje 4,92% HDP podľa metodiky ESA 95. Oproti vládnemu návrhu sa príjmy zvýšia o 400 miliónov 

Sk na 235,4 miliardy Sk a výdavky sa znížia o 363 miliónov Sk na 291,437 miliardy Sk. Rozpočtom obcí sa 

majú poskytnúť dotácie vo výške 7,57 mld. Sk na krytie výkonu samosprávnych funkcií obcí, pre mestskú 

verejnú dopravu, na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti a tiež na 

výstavbu mosta Košická v Bratislave. Do rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC) sa v roku 2003 

poskytnú dotácie v celkovej sume 7,992 mld. Sk. V roku 2003 budú obce narábať aj s časťou z výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb v sume 7,801 mld. Sk, čo predstavuje navýšenie oproti predchádzajúcemu 

rozpočtovému roku o 501 mil. Sk. Príjmom rozpočtov obcí bude tiež podiel z výnosu dane z príjmov 

právnických osôb vo výške 5,18%. S menšou sumou peňazí v nominálnom porovnaní s rokom 2002 ráta 

rozpočet na bytovú výstavbu, diaľnice či poľnohospodárstvo. Vláda počíta v roku 2003 so splácaním 

úverov za 15 mld. korún, nasplácanie štátneho dlhu určila 35 mld. Sk a na ozdravenie bánk 10,7 mld. 

Sk. Príjmy doplnia deblokácie v predpokladanej výške 500 mil. Sk. Objem záväzkov SR na splátky istín 

štátneho dlhu v roku 2003 je 145,664 mld. Sk. 

Ministerstvo financií predpokladá v dôsledku uskutočnenia rok odloženej deregulácie 

cienzvýšenie súčasnej približne 3%-nej inflácie na úroveň 8,8%. HDP by mal v roku 2003 prekročiť1,15 bil. 

Sk a deficit verejných financií by mal oscilovať na úrovni okolo 5% HDP (v roku 2002 sa deficit verejných 

financií vyšplhal nad 7%).Okrem štátneho rozpočtu vykazujú deficit ešterozpočty zdravotných 

poisťovní, ostatné súčasti verejného rozpočtu majú v roku 2003 dosiahnuť vyrovnané alebo prebytkové 

hospodárenie. 

 
  


