MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
medzi

Radou pre rozpočtovú zodpovednosť
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava - Staré Mesto
zastúpenou Ing. Ivanom Šramkom, predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
a
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
zastúpeným Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky

Preambula
Akceptujúc svoju nezávislosť.
Uvedomujúc si spoločné ciele a postavenie v zodpovednom riadení a používaní verejných
prostriedkov.
Vidiac užitočnosť výmeny informácii, skúsenosti a vzájomných konzultácií pre zlepšenie
kvality svojej činnosti.
Uzatvárajú
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „Rada“) ako nezávislý orgán monitorovania
a hodnotenia

vývoja

hospodárenia

SR a hodnotenia plnenia pravidiel

rozpočtovej

zodpovednosti plní úlohy definované v zákone
a
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) ako štátny orgán, ktorý
je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom

r
toto spoločné Memorandum o spolupráci.
ČI. 1
Spolupráca v rozpočtovej oblasti

Možné oblasti spolupráce Rady a NKÚ SR vyplývajú najmä so zákonnej povinnosti
NKÚ SR predkladať Národnej rade SR stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu SR
a k návrhu

štátneho rozpočtu SR a z povinnosti Rady vypracovávať a zverejňovať

správy o dlhodobej udržateľnosti, o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti
a pravidiel rozpočtovej transparentnosti.

ČI. 2
Výmena informácií a poznatkov

1) Strany vyhlasujú, že si budú navzájom poskytovať na požiadanie informácie zo svojej
činnosti v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku memoranda.
2) NKÚ SR bude Rade poskytovať informácie z kontrolnej činnosti vykonávanej v oblasti
spoločného záujmu. NKÚ SR umožní Rade vyjadrovať sa k strategickým zámerom úradu
a to najmä v procese tvorby plánu kontrolnej činnosti, pričom NKÚ SR uvíta návrhy
na možné oblasti kontroly, ktoré sú pre činnosť Rady dôležité.
3) Rada poskytne NKÚ SR údaje a informácie z jej monitorovania a hodnotenia vývoja
hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej disciplíny.
4) V prípade potreby

si

strany poskytnú

vzájomné konzultácie najmä v oblasti

vypracovávania pripomienok a stanovísk k legislatívnym návrhom predkladaným
na rokovanie NR SR, resp. vlády SR.

Poskytovanie výsledných materiálov
1) NKÚ SR vyhlasuje, že poskytne Rade výsledné materiály z vykonaných kontrol ako aj
iné materiály vypracované v súvislosti so zákonnými povinnosťami úradu.
2) Rada poskytne NKÚ SR ňou vypracované správy a stanoviská pri plnení svojich
zákonných povinností.

r
3) Dokumenty v zmysle ods. 1 a 2 tohto článku memoranda si budú poskytovať na
požiadanie. V prípade pravidelne vypracovávaných materiálov si dohodnú harmonogram
a formu ich poskytovania.
ČI. 4
Vzdelávacie aktivity

1) Strany vyhlasujú, že sa v časovom predstihu budú písomne informovať o vzdelávacích
aktivitách organizovaných v oblastiach spoločného záujmu.
2) Strany sa zaväzujú aktívne pristupovať k organizácii spoločných vzdelávacích aktivít
a informovať sa vzájomne o potrebách ich realizácie.

ČI. 5
Kontaktné osoby

Spolupráca medzi stranami bude realizovaná predovšetkým prostredníctvom kontaktných
osôb. Strany si navzájom písomnou formou oznámia kontaktné osoby a rovnako si písomnou
formou budú oznamovať zmeny kontaktných osôb, pričom takéto zmeny nadobudnú účinnosť
ich písomným oznámením druhej strane.

ČI. 6
Ochrana údajov

Údaje, ktoré si strany navzájom poskytnú, budú chránené proti ich zneužitiu v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu údajov, platnými
v Slovenskej republike.
ČI. 7
Záverečné ustanovenia

1) Obsah memoranda je možné meniť len písomnými dodatkami so súhlasom obidvoch
strán.

2) Toto memorandum je účinné dňom podpisu obidvoch strán a uzatvára sa na dobu
neurčitú. Memorandum sa považuje za vypovedané doručením oznámenia o jeho
vypovedaní druhej strane.
3) Toto memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch. Každá zo strán obdrží po dva
rovnopisy.

Obidve strany veria, že Memorandum prispeje k zabezpečeniu splnenia strategických cieľov
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Najvyššieho kontrolného úradu SR v oblasti podpory
dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR, posilnenia transparentnosti a efektívnosti
vynakladania verejných prostriedkov

Bratislava dňa

Ing. Ivan Šramko
predseda
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Bratislava dňa

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu SR

