Výnos
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 3. novembra 2005 č. 207- 2005/04291
o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na úseku matrík

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 8 ods. 2
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
(ďalej len “dotácia”) sa poskytuje obci, ktorá je sídlom matričného úradu podľa osobitného
predpisu1) (ďalej len “obec”).
(2) Dotácia sa poskytuje v rámci záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu podľa
zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok z rozpočtovej kapitoly ministerstva.
§2
(1) Dotácia sa poskytuje obci na
a) plat matrikára a poistné,
b) tovary a služby,
c) príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku matrikárkam
a matrikárom2).
(2) Dotácia podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje v rozsahu podľa mzdových
predpisov v súlade s § 3.
(3) Dotácia podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje v rozsahu ustanovenom osobitným
predpisom.2)
§3
(1) Dotácia podľa § 2 ods. 1
zabezpečuje činnosť matriky, takto:
a) do 2 000 obyvateľov
b) od 2001 do 3 000 obyvateľov
c) od 3001 do 4 000 obyvateľov
d) od 4001 do 5 000 obyvateľov
e) od 5001 do 6 000 obyvateľov
f) od 6001 do 7 000 obyvateľov
g) od 7001 do 8 000 obyvateľov

písm. a) sa poskytuje obci na pracovný úväzok, ktorým
0,1 pracovného úväzku,
0,2 pracovného úväzku,
0,3 pracovného úväzku,
0,4 pracovného úväzku,
0,5 pracovného úväzku,
0,6 pracovného úväzku,
0,7 pracovného úväzku,

1)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
2) § 42 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách.
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h)
i)
j)
k)

od 8001 do 10 000 obyvateľov
0,8 pracovného úväzku,
od 10 001 do 12 000 obyvateľov 0,9 pracovného úväzku,
od 12 001 do 20 000 obyvateľov jeden pracovný úväzok,
v obciach, v ktorých počet obyvateľov v územnom obvode matričného úradu je vyšší ako
20 000, sa pracovný úväzok zvyšuje o 0,1 pracovného úväzku za každých 2000
obyvateľov prevyšujúcich počet 20 000.

(2) Pri posudzovaní počtu obyvateľov podľa odseku 1 je rozhodujúci počet obyvateľov
s trvalým pobytom v obciach v územnom obvode matričného úradu zistený z údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky platných k 1. januáru roka, v ktorom sa zostavuje
rozpočet, na základe ktorého sa poskytuje dotácia.
(3) Dotácia podľa odseku 1 sa zvýši od 1. apríla nasledujúceho rozpočtového roka
takto:
a) o 0,2 pracovného úväzku za každých 100 údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí
zapísaných za predchádzajúci rozpočtový rok, ak počet týchto údajov na jeden pracovný
úväzok za predchádzajúci rozpočtový rok je vyšší ako 500 a
b) o 0,5 pracovného úväzku za každých 5000 údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí
a údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného
stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva zapísaných za
predchádzajúci rozpočtový rok.
(4) Ak obec prestane spĺňať podmienky na zvýšenie pracovného úväzku podľa odseku
3, pracovný úväzok sa k 1. aprílu nasledujúceho rozpočtového roka upraví podľa odseku 1.
§4
(1) Dotácia podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa určuje vo výške 20 000 Sk na každý matričný
úrad.
(2) Dotácia podľa odseku 1 sa zvyšuje o 10 % za každé zvýšenie pracovného úväzku
o 0,1 pracovného úväzku, ak činnosť matriky je vykonávaná v rozsahu viac ako jedným
pracovným úväzkom.
§5
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Vladimír Palko
minister vnútra
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