
ROZPIS záväzných ukazovate ov štátneho rozpo tu
na rok 2004 –  pre Ministerstvo kultúry SR

V tis.Sk
I.PRÍJMY KAPITOLY (ŠR+EÚ) 38 000
a) záväzný ukazovate  ŠR 38 000
b) prostriedky z rozpo tu EÚ 0

II. VÝDAVKY KAPITILY SPOLU (ŠR+EÚ) 3 326 270
a) záväzný ukazovate  ŠR 3 326 270
b) prostriedky z rozpo tu EÚ 0

a) Záväzný ukazovate  (ŠR)

A. Bežné výdavky (600) 2 914 850
                z toho: na vedu a techniku 1750
A.1.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)          196 926
                 z toho:
                  mzdy, platy, služobné príjmy
                  a ostatné osobné vyrovnania
                  ústredného orgánu okrem štátnych
                  zamestnancov v zmysle prílohy . 1
                  k UV SR . 974/2003 (610)        8 482
                  Po et zamestnancov rozpo tových
                  organizácií, okrem štátnych
                  zamestnancov v zmysle prílohy k UV
                  SR . 974/2003
                  z toho:
                  po et zamestnancov ústredného
                  orgánu

osoby 839

osoby 49

A.2. bežné transfery spolu (640) 2 404 519

    b)prostriedky z rozpo tu EÚ (661)* 0
B. Kapitálové výdavky spolu (700) 411 420
     z toho: na vedu a techniku 0

B.1. Obstarávanie kapitálových aktív (710) 189 770
B.2. Kapitálové transfery (720) 221 650
       z toho: na vedu a techniku 0

B.2.1. nefinan ným subjektom (723) 0
        b) prostriedky z rozpo tu EÚ (731)* 0

C. Poskytovanie úverov a pôži iek,
     ú as  na majetku a splácanie istiny (800) 0

D. Ú elové prostriedky
     v tom na:

1 006 509



- bežný transfer pre cirkvi
a náboženské spolo nosti vrátane Slovenskej katolíckej charity
a evanjelickej diakonie ECAV

- bežný transfer na národnostnú kultúru
- bežný transfer pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu
- bežný transfer pre tla ovú agentúru SR
- finan né prostriedky vyplývajúceho zo zákona SNR . 194/1990 Zb.

o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
- hospodárska mobilizácia
       v tom: Ministerstvo kultúry SR
                   Slovenská televízia
                    Slovenský rozhlas
- výdavky na realizáciu § 11 ods. 1 písm. d/

zákona . 387/2002 Z. z o riadení štátu v krízových situáciách mimo
asu vojny a vojnového stavu
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