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Adresy poboèiek Úradu pre doh¾ad
nad zdravotnou starostlivosou
Bratislava

Ing. IHNÁTOVÁ Jana, riadite¾ka
Krajinská 91
Nemocnica Podunajské Biskupice
821 06 Bratislava 214

Trnava

Mgr. MIKOVÁ Zuzana, riadite¾ka
Prechodná 1
917 01 Trnava

Trenèín

JUDr. DOKTOR Zdenko, riadite¾
Nemocnièná 4
911 01 Trenèín

Nové Zámky

JUDr. SOMOGYIOVÁ Marianna, riadite¾ka
Komáròanská cesta è. 1, PO BOX 99
940 01 Nové Zámky

Banská Bystrica

MUDr. KALMÁR Tibor, riadite¾
Ludvíka Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

Martin

MUDr. KME Miroslav, MPH., riadite¾
Kuzmányho 27
036 01 Martin

priama linka:
sekretárka:
fax:
e-mail:

02/ 4025 1300
02/ 4025 1511, 4025 1232
02/ 4025 1144
ba-udzs@udzs.sk

priama linka: 033/ 55 04 103, 55 04 104
fax:
033/ 55 04 110
e-mail:
tt-udzs@udzs.sk

priama linka: 032/64 01 261, 64 01 258
fax:
e-mail:
tn-udzs@udzs.sk

priama linka: 035/64 26 259
fax:
e-mail:
nz-udzs@udzs.sk

priama linka: 048/ 413 42 95
fax:
048/ 413 41 44
e-mail:
bb-udzs@udzs.sk

priama linka: 043/ 422 00 91
fax:
043/ 422 00 90
e-mail:
mt-udzs@udzs.sk

Preov

Mgr., MUDr. JANKECH Peter, MPH., riadite¾ priama linka: 051/ 748 17 18
Levoèská 3
fax:
051/ 748 17 14
080 03 Preov
e-mail:
pr-udzs@udzs.sk

Koice

Ing. FORAI Marcel, riadite¾
Floriánska 19, P.O. Box G-44
043 74 Koice

priama linka: 055/ 727 92 10, 211
fax:
055/ 727 92 18
e-mail:
ke-udzs@udzs.sk
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Usmernenie Úradu pre doh¾ad
nad zdravotnou starostlivosou
o forme a náleitostiach preukazu
poistenca na verejné zdravotné poistenie
Èl. 1
Úvodné ustanovenie
Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) zákona è. 581/2004
Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 719/2004 Z. z. vydáva toto usmernenie za úèelom definovania
formy a náleitostí preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie (ïalej len preukaz poistenca).

Èl. 2
Forma preukazu poistenca
1. Preukaz poistenca vydávajú zdravotné poisovne vo forme papierovej alebo plastovej karty,
ktorá je 53,98 mm vysoká a 85,60 mm iroká. Záväzný vzor preukazu poistenca je uvedený
v prílohe è. 1.
2. Vetky údaje na preukaze poistenca, potrebné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, musia
by èitate¾né vo¾ným okom.

Èl. 3
Náleitosti preukazu poistenca
1. Preukaz poistenca obsahuje nasledovné údaje:
Predná strana:
Názov Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia,
názov a prípadne logo poisovne, ktorá preukaz poistenca vydáva,
titul, meno a priezvisko poistenca,
rodné èíslo alebo iné identifikaèné èíslo poistenca, pod ktorým je poistenec evidovaný v centrálnom
registri poistencov,
e) dátum narodenia,
f) kód zdravotnej poisovne,
g) dátum zaèatia platnosti preukazu.
a)
b)
c)
d)

2. Zadná strana preukazu poistenca obsahuje priestor pre údaje poisovne (napr. peèiatka, podpis,
pouèenie, interné identifikaèné èíslo poistenca a pod.).
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Èl. 4
Doèasné potvrdenie
1. Ak nepredvídané okolnosti zabránia poistencovi preukáza sa preukazom poistenca, zdravotná
poisovòa vystaví doèasné potvrdenie nahrádzajúce preukaz poistenca s obmedzenou dobou
platnosti. Za nepredvídate¾né udalosti mono povaova napr. stratu alebo kráde preukazu
poistenca.
2. Záväzný vzor doèasného potvrdenia nahrádzajúceho preukaz poistenca je uvedený v prílohe è. 2.

Èl. 5
Prechodné ustanovenia
1. Toto usmernenie nie je záväzné pre zdravotnú poisovòu pod¾a doterajích predpisov do jej zániku pod¾a § 74, ods. 2 zákona è. 581/2004 Z. z. v platnom znení.
2. Preukazy poistenca a doèasné potvrdenia, vydané pred transformáciou zdravotnej poisovne
na akciovú spoloènos, ostávajú v platnosti.

Èl. 6
Úèinnos
Toto usmernenie nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

V Bratislave, 12. apríla 2005

MUDr. Ján Gajdo v. r.
predseda úradu
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Príloha 1
k Usmerneniu Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou o forme a náleitostiach preukazu
poistenca

Miesto pre názov a logo zdravotnej poisovne
PREUKAZ POISTENCA
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
53.98

Kód zdravotnej poisovne:
Titul, meno a priezvisko poistenca:
Rodné èíslo alebo iné identifikaèné
èíslo poistenca:
Preukaz platný od:
85.60
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Dátum narodenia:

Príloha 2
k Usmerneniu Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou o forme a náleitostiach preukazu
poistenca

Doèasné potvrdenie nahrádzajúce preukaz poistenca
verejného zdravotného poistenia
Titul, meno a priezvisko poistenca:
Dátum narodenia:
Rodné èíslo alebo iné identifikaèné èíslo poistenca:

Názov zdravotnej poisovne:

Kód zdravotnej poisovne:

Platnos potvrdenia:
od:

do:

Dátum vydania:

Podpis a peèiatka:
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Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou v súlade s ustanovením § 37 odsek 4 zákona
è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov uverejòuje výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
Údaje sú zverejnené v súlade so zákonom è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov.
Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou, Bratislava (ïalej len úrad), pod¾a § 37 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon è. 581/2004 Z. z.)
vo veci iadosti Spoloènej zdravotnej poisovne o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (ïalej len iados) vydáva toto

Rozhodnutie
Povolenie na vykonávanie
verejného zdravotného poistenia
Úrad na základe splnenia podmienok pod¾a § 33 zákona è. 581/2004 Z. z. vydáva Spoloènej
zdravotnej poisovni so sídlom Ondavská ul. 3 v Bratislave povolenie na vykonávanie
verejného zdravotného poistenia.
V súlade s § 6 ods. 1 a ods. 11 písm. b) zákona è. 581/2004 Z. z. v rámci verejného zdravotného poistenia môe vykonáva zdravotná poisovòa nasledujúce èinnosti:
1. Prijímanie a potvrdzovanie prihláok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov
poistencom verejného zdravotného poistenia (ïalej len "poistenec") pod¾a zákona è. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2. Prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ïalej len "poistné"), prerozde¾ovanie
poistného a uplatòovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omekania, nároku na nedoplatok
z roèného zúètovania poistného na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona è. 580/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
3. Uplatòovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivos a sluby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti (ïalej len "zdravotná starostlivos") na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona è. 580/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4. Poskytovanie informácií iným zdravotným poisovniam a poistencom pod¾a zákona è. 580/2004
Z. z. v znení neskorích predpisov.
5. Vykonávanie poradenskej èinnosti pre poistencov a platite¾ov poistného.
6. Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
7. Uhrádzanie úhrady poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starosttlivos.
8. Zaraïovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov; návrh
na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár pecialista, obsahuje aj dåku dispenzarizácie.
9. Vykonávanie kontrolnej èinnosti.
10. Vykonávanie analýz predpisovania liekov vdy do 60 dní po skonèení tvrroka.
11. Vymáhanie poh¾adávok na poistnom a poh¾adávok za poskytnutú zdravotnú starostlivos na základe právoplatného rozhodnutia úradu.
12. Poskytovanie tatistických údajov tatistickému úradu Slovenskej republiky pod¾a zákona
è. 580/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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13. Poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v zákone è. 580/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14. Obstaranie liekov a zdravotníckych pomôcok pre poistenca uvedeného v iadosti poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Úrad na základe splnenia podmienok pod¾a § 33 zákona è. 581/2004 Z. z. súhlasí s:
1. nadobudnutím podielov právnických osôb na základnom imaní zdravotnej poisovne:
Ministerstvo obrany SR so sídlom Kutuzovova ul. 8, 832 47 Bratislava, IÈO 30845572 nadobúda
v percentuálnom vyjadrení 33 %-ný podiel na základnom imaní.
Ministerstvo vnútra SR so sídlom Pribinova ul. 2, 812 72 Bratislava, IÈO 00151866 nadobúda
v percentuálnom vyjadrení 33 %-ný podiel na základnom imaní.
Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR so sídlom Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava,
IÈO 30416094 nadobúda v percentuálnom vyjadrení 34 %-ný podiel na základnom imaní.
2. a) vo¾bou osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva:
Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

MUDr. Ivan Valentoviè
Tehelná 13, 831 03 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Anton Kováèik
Veternicová 16/32, 841 05 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

JUDr. Vincent Rechtorík, CSc.
Palkovièova 3, 821 08 Bratislava

2. b) vo¾bou osôb navrhovaných za èlenov dozornej rady:
Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

JUDr. Anna Krá¾ová
Bartókova 2, 811 02 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Stanislav Zátorský
Macharova 3, 851 01 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Mgr. Marián Magdoko
Jahodová 9, 080 01 Preov

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

MUDr. Rastislav Suja
Rybárska 410/36, 962 31 Sliaè

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Edmund Kozel
Jakubíkova 12, 831 01 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Mgr. Ivana Hargitaiová
M. C. Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

PhDr. Jiøina Horòáková
Bullova 13, 841 01 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. tefan Hlinka
Tatranská 5269/34, 080 01 Preov
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Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Ján aèko
Komárnická 118/42, 821 02 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Branislav Holo
Jasovská 37, 851 07 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

PhDr. Michal Hanko
ul. Èsl. brigády 21, 038 61 Vrútky

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Vladimír Oslanec
Voljanského 1368/10, 960 01 Zvolen

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Vladimír urab
Zarevúca 21/18, 034 01 Ruomberok

2. c) ustanovením vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva:
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Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

MUDr. Ján Masaryk
Záhradnícka 35, 811 07 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Branislav Holo
Jasovská 37, 851 07 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Zdenko Cabala, CSc.
Tupolevova 14, 851 01 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Ján Rybárik
Blumentálska 8, 811 07 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

JUDr. Zuzana Zvolenská
Rovníkova 2, 821 02 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Vladimír Kulla
Znievska 32, 851 06 Bratislava

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Mária Proková
Trnavská 65, 902 01 Pezinok

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Frantiek Jakubov
Hronsecká cesta 53, 976 31 Banská Bystrica

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Mgr. Ján Horváth
Dubová 3/11, 052 01 Spiská Nová Ves

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

PhDr. Michal Hanko
ul. Èsl. brigády 21, 038 61 Vrútky

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Vladimír urab
Zarevúca 21/18, 034 01 Ruomberok

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

MUDr. Alexander Paluch
Krá¾ovoho¾ská 4, 974 01 Banská Bystrica

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. tefan Danèo
Urxova 4, 080 05 Preov

Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

MUDr. Alexander imkoviè
Èiernomorská 1, 040 12 Koice

2. d) ustanovením osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly:
Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko:

JUDr. Juraj Hanák, CSc.
Bodrocká 26, 821 07 Bratislava

Ing. Michal Horváth, PhD. v. r.
riadite¾
Sekcie doh¾adu nad zdravotným poistením
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Na základe ustanovenia § 19 ods. 2 zákona NR SR è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov úrad zverejòuje rozpoèet úradu schválený Dozornou radou.

Rozpoèet Úradu pre doh¾ad
nad zdravotnou starostlivosou na rok 2005
ROK:

Príjmy

Sumár
príjmov

412 600

358 390

368 040

166 620

162 530

174 080

326 940

347 320

363 560

0

0

Výdavky

Sumár
610+620
Sumár 630

Sumár
610+620+630
Bené výdavky

Kapitálové
výdavky 700

Sumár 600+700
Výsledok
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0

1. Príjmy úradu

Rok 2005

Príjmová èas rozpoètu úradu vychádza predovetkým z rozpoètu verejnej správy na rok 2005-2007, ktorý schválila Národná rada SR. V òom sa v roku 2005 predpokladá transfer èasti príspevkov
na zdravotné poistenie vybratých zdravotnými poisovòami (0,5 %) v prospech úradu v celkovej
sume 287,6 mil. Sk. V kapitole Ministerstva zdravotníctva SR bolo vyèlenených 100 mil. Sk na krytie
nákladov spojených so vznikom a zaèatím èinnosti úradu. S príspevkom zo tátneho rozpoètu úrad
po roku 2005 u nepoèíta. Z týchto prostriedkov úrad uhrádza svoje výdavky a do získania prvých
príspevkov od zdravotných poisovní. V súlade s § 85 zákona è. 581/2004 Z. z. doterajia zdravotná poisovòa, ktorá získa povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia pod¾a tohto
zákona do 30. júna 2005, je povinná uhradi príspevok na èinnos úradu na rok 2005 v lehote
do 31. júla 2005. Úrad do konca júla ani pri maximálne úspornom reime nevystaèí so 100 mil. Sk.
Mono ale predpoklada, e Veobecná zdravotná poisovòa a Spoloèná zdravotná poisovòa, ktoré
budú naïalej vo vlastníctve tátu, získajú povolenie od úradu do konca mája 2005. Na základe predbených rokovaní je moné oèakáva dohodu o uhradení aspoò èasti príspevkov najneskôr v júni
2005, èím sa pre úrad zabezpeèia potrebné zdroje a nedôjde ku vzniku insolventnosti úradu.
Ostatné príjmy úrad odhaduje v roku 2005 na úrovni 25 mil. Sk. Z toho 20 mil. Sk predstavujú
príjmy z úhrad za vydané povolenia a rozhodnutia v správnom konaní (§ 31 zákona è. 581/2004
Z. z.). Výku týchto úhrad upravuje vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 765/2004 Z. z. z 15. decembra 2004 o výke úhrady za úkony Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou
starostlivosou. Úhrady sa budú v prevanej miere realizova a v druhom polroku po transformácii
zdravotných poisovní, prièom sa predpokladá, e bude vydaných pribline 50 000 rozhodnutí
pri priemernom výnose 400 Sk za jedno rozhodnutie. Príjmy vo výke 5 mil. Sk predstavujú úhrady
za pitvy vykonané úradom pre iné intitúcie.
Celkovo sú príjmy úradu rozpoètované pre rok 2005 v objeme 412,6 mil. Sk.

Roky 2006-2007
V roku 2006 schválený rozpoèet verejnej správy predpokladá príspevky od zdravotných poisovní
vo výke 312,5 mil. Sk a v roku 2007 ráta s nárastom na 320 mil. Sk.
V roku 2006 a 2007 sa oproti roku 2005 predpokladá vydanie dvojnásobného poètu rozhodnutí,
za ktoré úrad vyberá poplatky. Pri príjmoch za pitvy pre iné organizácie sa poèíta s ich rovnakým
poètom ako v roku 2005 pri raste spotrebite¾ských cien o 2,8 % v roku 2006, resp. 2,5 % v roku
2007.

2. Výdavky úradu

Rok 2005

Vzh¾adom na skutoènos, e úrad vznikol len v novembri 2004, pri väèej èasti nákladových
poloiek bolo moné vychádza len z orientaèných odhadov. Ide predovetkým o tovary a sluby.
Súvisí to predovetkým so skutoènosou, e v prvých mesiacoch roka 2005 je prakticky nemoné
urèi rozsah niektorých èinností, ktoré sa doteraz buï vôbec nevykonávajú alebo sa doteraz realizovali v úplne iných podmienkach (napr. predpisovanie poh¾adávok pre zdravotné poistenie,
obligatórne ukladanie pokút platite¾om poistného, poèet pitiev atï.). Rozpoèet je trukturovaný
na bené výdavky a kapitálové výdavky. Rozpoètované výdavky boli na rok 2005 prispôsobené
predpokladaným príjmom tak, aby bol rozpoèet vyrovnaný.
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Bené výdavky sú rozpoètované v roku 2005 v objeme 327 mil. Sk. Najväèiu poloku tvoria mzdy zamestnancov a prísluné odvody v celkovom objeme 166,6 mil. Sk. Rozpoèet vychádza zo skutoènosti, e v ústredí a poboèkách úradu bude poèet pracovníkov narasta postupne
a a v závere roka dosiahne cie¾ový stav. truktúra mzdových nákladov je pre rok 2005 nasledovná:

394

Celková predpokladaná suma výdavkov za tovary a sluby predstavuje v roku 2005 sumu
160,3 mil. Sk. Podrobnejia truktúra významnejích nákladov za tovary a sluby, ktoré úrad predpokladá, je v nasledujúcom preh¾ade:
Ekonomická

Názov poloky

klasifikácia
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Rok 2005
(v tis. Sk)

632 001

energie

6 500

632 002

vodné, stoèné

4 000

632 003

potovné a telekomunikaèné sluby

4 500

633 001

interiérové vybavenie

4 000

633 002

výpoètová technika

8 000

633 004

prev. stroje, prístroje, zariadenia

4 900

633 006

veobecný materiál

633 013

softvér a licencia

5 000

634 001

palivo, mazivá, oleje

2 500

635 002

údrba výpoètovej techniky

4 000

636 001

nájomné budov a objektov

10 000

636 002

nájomné za stroje, prístroje, zariadenia

637 004

veobecné sluby

10 000

637 005

peciálne sluby

48 800

z toho obhliadka màtvych

34 500

637 011

túdie, expertízy, posudky

3 600

637 014

stravovanie

2 420

637 027

odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

3 300

17 200

3 000

Kapitálové výdavky v sume 85,6 mil. Sk tvoria rozdiel medzi príjmami a výkou bených
výdavkov. Podrobnejia truktúra predpokladaných kapitálových výdavkov pre rok 2005 je uvedená
v nasledujúcom preh¾ade:
Osobné automobily

18 000 tis. Sk

Budovanie informaèného systému

50 000 tis. Sk

Nákup výpoètovej techniky (výpoètová technika, servre, notebooky,
LAN siete, trukturovaná kabelá poboèiek a ústredia)

6 000 tis. Sk

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia
pre nekroptické pracoviská

9 660 tis. Sk

Nákup interiérového vybavenia

2 000 tis. Sk

Roky 2006-2007
Na výdavky úradu v rokoch 2006 a 2007 bude výrazne vplýva zníenie poètu vlastných nekroptických pracovísk od januára 2006 zo súèasných 13 na 3 pracoviská (Bratislava, Martin, Koice).
Tieto plne modernizované a pièkovo vybavené pracoviská budú urèova tandard vykonávaných
pitiev, prièom sa predpokladá, e sa v nich vykoná viac ako 50 % vetkých plánovaných pitiev a zároveò
vetky sporné a súdne pitvy. Zvyná èas pitiev sa bude zabezpeèova dodávate¾sky po pripravovanom
odtátnení nekroptických pracovísk, prièom sa predpokladajú náklady 8 000 Sk na jednu pitvu.
To síce zvýi náklady v oblasti sluieb, dôjde vak ku znaèným úsporám v oblasti miezd, výdavkov
za nákup pitevného materiálu ako i ïalích prevádzkových nákladov spojených s výkonom pitiev.
Základné východiskové predpoklady pre výpoèet výdavkov v roku 2006  2007 sú:
zníenie poètu zamestnancov na nekroptických pracoviskách z 235 na 118, èím sa uetria
mzdové prostriedky vo výke 46,7 mil. Sk,
výdavky nekroptických pracovísk za tovary a sluby predstavujú len 2/3 nákladov výdavkov
roku 2005 zvýených o prísluný index rastu spotrebite¾ských cien,
predpokladá sa rast spotrebite¾ských cien 2,8 % v roku 2006 a 2,5 % v roku 2007,
5 % rast miezd v roku 2006 a 5,8 % rast miezd v roku 2007,
základné vybavenie úradu sa uskutoèní z prostriedkov urèených na kapitálové výdavky
pre rok 2005.

MUDr. Ján Gajdo v. r.
predseda úradu
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