Hlavná kontrolórka Obce Zvolenská Slatina

Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného programového
rozpočtu obce Zvolenská Slatina na roky 2015-2017
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)
predkladám
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 (ďalej len „odborné stanovisko“)
bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý bol spracovaný
v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu obce na rok 2015 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v
texte len "Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len "Zákon o obecnom zriadení
 Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od
01.01.2015 (ďalej v texte len "Zákon o rozpočtovej zodpovednosti)
 Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v platnom znení
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 Zákon Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 Zákon Č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v platnom znení a ostatné súvisiace normy, v platnom znení
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce – predložený rozpočet je v súlade s
príslušnými VZN obce a aj s návrhmi VZN, ktorými bude na obecnom zastupiteľstve dňa
5.12.2014 schválená výška poplatku za komunálny odpad, VZN upravujúce miestne dane ako
aj VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských
zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času so sídlom na
území obce Zvolenská Slatina.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – vyvesením na úradnej tabuli
obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh rozpočtu má byť spracovaný podľa:
a) druhovej klasifikácie,
b) organizačnej klasifikácie,
c) ekonomickej klasifikácie,
d) funkčnej klasifikácie.
Ekonomickú klasifikáciu spolu s druhovou a organizačnou klasifikáciou ustanovuje opatrenie
MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná, klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
neskorších predpisov.
Ministerstvo financií SR pre jednotné uplatnenie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo
metodické usmernenie k predmetnému opatreniu a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov zverejnených postupne vo Finančnom
spravodajcovi.
Funkčnú klasifikáciu ustanovuje osobitný predpis, ktorým je Vyhl. Štatistického úradu SR č.
257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia (funkčná klasifikácia) výdavkov
verejnej správy.
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa druhovej, organizačnej, ekonomickej a funkčnej
klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/0l0 175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým
sa ustanovuje druhová, klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia,
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a Vyhl. Štatistického úradu SR č.
257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia (funkčná klasifikácia) výdavkov
verejnej správy

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Východiská návrhu rozpočtu
- schválené východiská rozpočtu verejnej správy na rok 2015,

2

-

z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2015
skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2014 k 30.9.2014, ktoré bolo následne prepočítané
pomerne na 12 mesiacov k 31.12.2014.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Rozpočet na rok 2015 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne
členený na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Rozpočet obce je zostavený ako viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017. Rozpočet obce je
zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu obce sú rozdelené do jednotlivých
programov, v rámci týchto programov sú zadefinované konkrétne zámery, ciele a
ukazovatele, ktoré chce obec v programovom období dosiahnuť. Po schválení rozpočtu na rok
2015 budú pre obec záväzné len príjmy a výdavky rozpočtu na príslušný rozpočtový rok,
rozpočty príjmov a výdavkov na nasledujúce dva roky nie sú záväzné.
V rozpočte na rok 2015 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, ku ZŠ Terézie Vansovej a športovým
klubom a klubových organizáciám, ktorým obec poskytuje prostriedky zo svojho rozpočtu
formou dotácie ako napríklad Futbalový klub, strelci, stolní tenisti, Klub dôchodcov,
Slovenský skauting, MO MS a podobne.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2015
Rozpočet celkom:
Rok
2015
2016
1 425 858
1 402 252
Príjmy celkom
1 425 858
1 402 252
Výdavky celkom *
0
0
Hospodárenie obce (vyrovnaný
rozpočet)

2017
1 402 252
1 402 252
0

*Do položky výdavky celkom sú zahrnuté aj prostriedky určené na prenesený výkon štátnej
správy ZŠ T. Vansovej, ktoré predstavujú sumu vo výške 373 000 €
*Prostriedky určené pre ZŠ s MŠ 2015
226 440
Dotácia - originálne kompetencie
373 000
Dotácie - prenesené kompetencie
599 440
Spolu pre ZŠ

2016
226 440
373 000
599 440

2017
226 440
373 000
599 440

Členenie rozpočtu na rok 2015
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Bežný rozpočet:
Rozpočtovaný rok
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – prebytok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtovaný rok
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce:

2015
1 425 858
1 378 595

2016
1 425 858
1 378 595

2017
1 425 858
1 378 595

47 263

47 263

47 263

2015

2016

2017

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky na rok 2015 rozpočtované neboli.
Finančné operácie:
Rozpočtovaný rok
Príjmové finančné operácie
celkom
Výdavkové finančné operácie
celkom (úver – istina)
Hospodárenie obce: – schodok
rozpočtu

2015

2016

2017

0

0

0

47 263

47 263

47 263

- 47 263

- 47 263

- 47 263

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úveru (istiny) prislúchajúce na rok 2015

ROZPOČET PRÍJMOV
Porovnanie s rokom 2014
v EUR
Rok
2014
2015

Rozpočet príjmov celkom
1 397 900
1 425 858

1. BEŽNÉ PRÍJMY
1.1. Daňové príjmy v porovnaní s rokom 2014
v EUR
Rozpočet daňových
príjmov
2014
645 274
Daňové príjmy – obec
362 379
Daňové príjmy orig. Kompetencie
219 246
(MŠ, ŠKD, ŠJ)
Daňové príjmy – súkromná ZUŠ
63 649
Rok
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a CVČ
2015
Daňové príjmy - obec
Daňové príjmy orig. Kompetencie
(MŠ, ŠKD, ŠJ)
Daňové príjmy – súkromná ZUŠ
a CVČ

640 594
348 983
226 440
65 171

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku
a z administratívnych poplatkov, jednu z najvýznamnejších položiek v oblasti nedaňových
príjmov tvoria príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov, tj. aj príjmy z prenájmu
bytov, ktoré sú zároveň použité na splácanie úveru, z ktorého bola financovaná výstavba
bytoviek. Uvedené príjmy sú rozpočtované podľa platných nájomných zmlúv.
Rok
2014
2015

Rozpočet
340 984
338 313

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy na rok 2015 neboli rozpočtované nakoľko, obec nemá zatiaľ na rok 2015
uzatvorené záväzkové vzťahy v oblasti kapitálových výdavkov..

ROZPOČET VÝDAVKOV
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu obce za roky 2014 - 2015
v EUR
Rok
2014
2015

Rozpočet výdavkov
1 397 900
1 425 858

1. BEŽNÉ VÝDAVKY
Vývoj rozpočtovaných bežných výdavkov za 2014 - 2015
v EUR
Rok
2014
2015

Rozpočet výdavkov
1 309 062
1 378 595
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Vývoj rozpočtovaných kapitálových výdavkov za 2014 - 2015
v EUR
Rok
2014
2015

Rozpočet kapitálových výdavkov
43 830
0

Rozpočtované výdavky sú v rozpočte navrhnuté úmerne rozpočtovaným príjmom. V priebehu
roka opätovne upozorňujem na povinnosť dodržiavať zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri hospodárení s
rozpočtom odporúčam v prvom rade uprednostňovať zmluvné platby a povinné platby, ktoré
musí obec uhrádzať ako napríklad úver, energie, mzdy, odvody a iné platby vyplývajúce z
dodávateľsko - odberateľských zmluvných vzťahov. Až po uhradení povinných a zmluvných
platieb odporúčam preplácať dotácie pridelené organizáciám.

E. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný rozpočet.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ZÁVER
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť
Ing. Miroslava Škorňová
Hlavná kontrolórka obce
Vo Zvolenskej Slatine dňa 1. 12. 2014
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OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU
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(metodická pomôcka pre HK)
Podľa § 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr
do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
1. Odborné stanovisko predkladá hlavný kontrolór v súlade s ods. 1. písm. c) § 18 f zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Uviesť kedy bol schválený rozpočet – uznesenie
3. Uviesť všetky zmeny rozpočtu v priebehu roka
4. Uviesť či bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a 4x peňažných prostriedkov
v hotovosti a či boli zúčtované inventarizačné rozdiely
5. Komplexne zhodnotiť príjmy a výdavky, indexy rastu
Poukázať na nehospodárne, neefektívne a neúčelne
prostriedkami obce
Využiť výsledky kontrol, ktoré sa týkali hospodárenia obce

6.

nakladanie

s finančnými

Vyjadriť sa k výrazným rozdielom v príjmovej aj vo výdavkovej časti dôvody
neplnenie príjmov a prekročenie výdavkov (obdobne ako v časti 5. a 6. odb. stanoviska
k návrhu rozpočtu)

7. Porovnať účtovné zápisy za mesiac december s celoročným priemerom, či nie sú príjmy
v decembri podhodnotené a výdavky čerpané neúmerne vysoko
8. Preveriť a uviesť zostatky finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce – porovnať so
stavmi na výpisoch
9. Analyzovať pohľadávky, vývoj oproti min. roku, vymáhanie, riešenie nevymožiteľných
pohľadávok
10. Analyzovať záväzky – krátkodobé, dlhodobé
11. Vyjadriť sa k čerpaniu peňažných fondov obce, či boli čerpané v súlade s uzn. OZ
12. Vyjadriť sa k čerpaniu dotácií zo štátneho rozpočtu
13. Uviesť či boli zúčtované poskytnuté dotácie a návratné fin. výpomocí právnickým a
fyzickým osobám z rozpočtu obce
14. Uviesť či bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 3. § 9 zákona o obecnom zriadení,
a to pred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom
v obci obvyklým
-215. Uviesť či bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení,
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ročnú účtovnú závierku overil audítor
16. Uviesť či záverečný účet obsahuje
 údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou,
 bilanciu aktív a pasív
 prehľad o stave a vývoji dlhu
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
 prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku ( na
roky 2009 až 2011).

Vyjadriť sa k rozdeleniu prebytku
(obec vytvára rezervný fond § 15 ods. 4. zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách,
minimálny prídel do rezervného fondu 10 % z prebytku hospodárenia)
18. Záver
HK odporúča OZ prerokovanie záverečného účtu obce ....................................................
za r. ....uzavrieť jedným z nasledovných výrokov
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
(v tomto prípade OZ prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov – môže to byť
aj na podnet HK – odporučiť OZ prijať opatrenia)

VZOR – Príklad na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Hlavný kontrolór Obce ................................................................................................................
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Materiál na zasadnutie:
Obecného zastupiteľstva Obce..........................
Dňa .....................
Názov materiálu:
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
V súlade s ods. 9 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór Obce ............................ preveril
podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania s týmto výsledkom:
Celková suma dlhu (príloha č. 1)
Z toho
Úver na kapitálové výdavky
(obstaranie kapitálových aktív - príloha č. 2)
Zostatok nesplatených úverov

472 515 €

Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka
60 % tvorí
25 % tvorí

v sume

265 535 €

v sume

206 980 €
828 977 €
497 386 €

Ročné splátky vrátane výnosov (príloha č. 1) predstavujú sumu

32 696 €

1. Celková suma dlhu neprekročuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka (472 515 € < 497 386 € )
2. Ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
(32 696 € < 207 244 €).
ZÁVER:
Vzhľadom k tomu, že sú splnené obdive zákonné podmienky uvedené v písm. a) a b)
ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
odporúčam
obecnému zastupiteľstvu Obce ........................................ úver vo výške 265 535 € schváliť.
Spracovala a predkladá:
...........................................
hlavný kontrolór obce
V ................................, dňa...................
Príloha č. 1 k materiálu:
VZOR – Príklad na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

POZNÁMKY:
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1. Do celkovej sumy dlhu obce
[Celkovou sumou dlhu obce sa na účely zákona 583/2004 Z. z. rozumie súhrn záväzkov
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka
a suma ručiteľských záväzkov obce. ]
sa nezapočítavajú:
 záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov
[podľa zák. č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach
súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.]
 z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných
nájomných bytov
[podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov]
vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné
nájomné byty.
 záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (toto
platí od 1.1.2008) najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého
na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu
[podľa § 13a zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.
351/ 2004 Z. z. , od.1.1.2009 podľa zák. č. 538/2008Z . z. o podpore regionálneho rozvoja]
2. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania
[suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov]
obec nezapočítavá:
 sumu ich jednorazového predčasného splatenia.

3. Podľa ods. 10 § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov porušenie podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania obcou podľa odseku 6 § 17zák. č. 583/2004 Z. z.
[Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.]
je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Príloha č. 2 k materiálu:
VZOR – Príklad na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

710

Obstarávanie kapitálových aktív (podľa rozpočtovej klasifikácie)

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711001 Pozemkov
11

711002 Lesov
711003 Softvéru
711004 Licencií
711200 Ostatných
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
71200 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
71300 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
713006 Komunikačnej infraštruktúry
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714002 Autobusov
714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek
714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných
strojov, traktorov
714005 Špeciálnych automobilov
714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718006 Softvéru
718007 Komunikačnej infraštruktúry
719 Ostatné kapitálové výdavky
719001 Na združené prostriedky na investície
719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok
719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
719012 Na osobitné finančné prostriedky
719013 Na nákup zvierat základného stáda
719200 Ostatné
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