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EURÓPSKY DVOR  

AUDÍTOROV  

1.1 Výročná správa o činnosti Európskeho dvora audítorov 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20/AAR2020_SK.pdf 
 
 

 Rok 2020 bol posledným rokom vykonávania stratégie na obdobie 2018 - 2020. Počas tohto trojročného ob-

dobia sa EDA snažil dosiahnuť tri strategické ciele: zlepšiť pridanú hodnotu vyhlásenia o vierohodnosti, zamerať  

sa viac na aspekty výkonnosti opatrení EÚ a sprostredkovať zainteresovaným stranám jasné odkazy. 

 

 V porovnaní so strategickým obdobím 2013 – 2017 EDA dosiahol pokrok vo viacerých oblastiach: 

 vykonávanie väčšieho počtu auditov a uverejnenie väčšieho počtu správ, 

 na audity výkonnosti sa vyčlenilo viac zdrojov, 

 kratší výkon na audity, 

 produktivita sa zvýšila v rámci všetkých typov auditov, 

 inštitucionálne zainteresované strany EDA sa viac zaujímajú o ich prácu a svoju prácu EDA častejšie prezentuje 

Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom, 

 v médiách dochádza k výraznému nárastu využívania správ EDA. 

 
Nová stratégia na obdobie 2021 – 2025 zahŕňa tri nové strategické ciele: 

Cieľ 1 Zlepšovanie opatrení týkajúcich sa zodpovednosti, transparentnosti a auditu vo všetkých typoch opatrení EÚ 

Cieľ 2 Zameranie auditov na oblasti a témy, v ktorých môžu priniesť väčšiu pridanú hodnotu 

Ide o tieto oblasti a témy: 

- hospodárska konkurencieschopnosť Únie, 

- odolnosť voči ohrozeniam bezpečnosti Únie a úcta k európskym hodnotám slobody, demokracie a právneho 

štátu, 

- klimatická zmena, životné prostredie a prírodné zdroje, 

- fiškálne politiky a verejné financie v Únii. 

Cieľ 3 Poskytnutie silnej miery uistenia z auditu v náročnom a meniacom sa prostredí. 

 

 Audity výkonnosti, finančné audity a audity zhody 

Audity výkonnosti sa týkajú účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti politík a programov EÚ. Zameriavajú sa na témy, ktoré 

odzrkadľujú problémy, ktorým EÚ čelí, ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov šetrné k životnému prostrediu, rast 

a začlenenie, výzvy spojené s migráciou a globálnym rozvojom, jednotný trh a banková únia a zaistenie zodpovednej a efek-

tívnej EÚ. Cieľom týchto auditov je pomôcť EÚ lepšie plniť jej politické ciele. 

 

Súčasťou finančných auditov a auditov zhody rozpočtu EÚ a rozpočtov Európskych rozvojových fondov je vyhlásenie 

EDA o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Ta-

kisto môže EDA vykonávať vybrané audity zhody s cieľom preskúmať stav rozpočtového účtovníctva a finančného 

riadenia EÚ alebo posúdiť, či systémy riadenia a kontroly pre výber a čerpanie finančných prostriedkov EÚ sú v sú-

lade s platnými pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami. A napokon je EDA finančným audítorom viacerých agentúr, 

decentralizovaných orgánov a spoločných podnikov EÚ a európskych škôl. 
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1.2 Činnosť audítorov EÚ v roku 2020: zmena v práci a výkone práce priamo na subjektoch 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAAR20/INAAR2020_SK.pdf 
 

 Vypuknutie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 začiatkom roka 2020 nezabránilo EDA v audite výkonnosti 
a správnosti opatrení EÚ. Kontinuita činností sa zachovala počas celého roka. EDA naďalej poskytoval občanom a tvorcom 
politík EÚ nezávislé posúdenia kľúčových tém, pričom zdôrazňoval, čo funguje dobre, a upozorňoval na to, čo nefunguje. 

 
 Audítori EÚ preskúmali v roku 2020 mnohé výzvy, ktorým EÚ čelí v rôznych oblastiach výdavkov EÚ vrátane 
životného prostredia (biodiverzita poľnohospodárskej pôdy, pesticídy, výdavky na opatrenia v oblasti klímy, morské pro-
stredie), mobility (preťaženie dopravy v mestách, cestné a dopravné projekty v celej Európe), sociálnych tém (chudoba 
detí, investície do kultúry) a hospodárskych výziev (hospodárska politika, únia kapitálových trhov, ochrana obchodu). 

 
 EDA takisto preukázal pružnosť pri prispôsobovaní svojho plánu práce novej situácii a meniacim sa okolnostiam 
vyplývajúcim z pandémie COVID-19. Konkrétne sa zmenil rozsah niektorých prebiehajúcich úloh a dve veľké preskú-
mania reakcie EÚ na krízu súvisiacu s ochorením COVID-19 v oblasti hospodárstva a verejného zdravia sa začali  
s nastaveným krátkym harmonogramom. 
 

 
 
 

VESTNÍK EÚ 
Ročník 63 december 2021 
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk 
 
 

 

2.1 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/769 z 30. apríla 2021, ktorým sa mení nariadenie 

(EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov 

pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0009.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC 

 
 Napríklad:  
 
„Článok 1 
Vlastný zdroj založený na DPH sa vypočíta uplatnením jednotnej sadzby výberu podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 
Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 (*1) na základ určený v súlade s týmto nariadením. 
(*1)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 ... o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a  
o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1).“"  
  
3. Pred článkom 2 sa vypúšťajú slová „Druhá hlava Predmet úpravy“. 
  
4. Článok 2 sa nahrádza takto: 
 
„Článok 2 
Vlastný zdroj založený na DPH sa vypočíta na základe zdaniteľných transakcií uvedených v článku 2 smernice Rady 
2006/112/ES (*2). 
(*2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 
11.12.2006, s. 1).“"  
 
 

2 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAAR20/INAAR2020_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0009.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0009.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC
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„Článok 3 
1.   Za daný kalendárny rok sa základ vlastného zdroja založeného na DPH určí vydelením celkovej sumy čistých príjmov 
z DPH, ktoré členský štát vybral z transakcií uvedených v článku 2 počas daného roka a boli opravené v súlade s odse-
kom 2 tohto článku, konečnou viacročnou váženou priemernou sadzbou vypočítanou v súlade s metódou stanovenou 
v článku 4. 
Uvedená konečná viacročná vážená priemerná sadzba sa vyjadruje v percentách uplatnením spoločnej stanovenej 
v článku 4. 
2.   Celková suma čistých príjmov z DPH uvedená v odseku 1 tohto článku sa opraví tak, aby sa zohľadnili tieto sumy: 
 

a) všetky sumy, s ktorými sa na účely vlastného zdroja má zaobchádzať ako s transakciami pochádzajúcimi z člen-
ského štátu alebo určenými pre členský štát, aj keď pochádzajú z územia alebo sú určené pre územie uvedené 
v článku 6 smernice 2006/112/ES; 

b) všetky sumy, ktoré pochádzajú z transakcií pochádzajúcich z niektorého z miest uvedených v článku 7 smernice 
2006/112, alebo určených pre niektoré z týchto miest, ak je členský štát schopný preukázať, že príjmy boli  
do tohto miesta prevedené; 

c) všetky sumy splatné v dôsledku opráv vyplývajúcich z porušení smernice  2006/112/ES. 
3. Suma určená uplatnením odseku 1 tohto článku sa vynásobí jednotnou sadzbou výberu podľa článku 2 ods. 1 písm. b) 
rozhodnutia (EÚ, Euroatom) 2020/2053 s cieľom získať vlastný zdroj založený na DPH, ktorý sa má sprístupniť pre roz-
počet Únie. 

 
 

2.2 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/764 z 10. mája 2021, ktorým sa zriaďuje osobitný program 
na vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a 
zrušuje rozhodnutie 2013/743/EÚ ( 1 ) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.167.01.0001.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167I%3ATOC 

 
Napríklad: 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 
 
Týmto rozhodnutím sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program 
pre výskum a inovácie (ďalej len „osobitný program“) stanovený v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/695. 
 
Týmto rozhodnutím sa stanovujú operačné ciele osobitného programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, pravidlá vykoná-
vania osobitného programu a činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci osobitného programu. 
 
Článok 2 
Operačné ciele 
 
1.   Osobitný program prispieva k všeobecným a špecifickým cieľom stanoveným v článku 3 nariadenia (EÚ) 2021/695. 
2.   Osobitný program má tieto operačné ciele: 
a) posilniť excelentný základný výskum a výskum na hraniciach poznania; posilniť a šíriť excelentnosť, a to aj podporou širšej 
účasti v celej Únii; 
 b) posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciami a podľa potreby vzdelávaním a inými politikami vrátane dopĺňania politík a 
činností v oblasti výskumu a inovácií na vnútroštátnej úrovni, regionálnej úrovni a úrovni Únie; 
c) podporiť vykonávanie politických priorít Únie, medzi ktoré patria najmä ciele udržateľného rozvoja a Parížska dohoda; 
d) podporiť zodpovedný výskum a inovácie zohľadňujúc zásadu predbežnej opatrnosti; 
e) posilniť rodový rozmer v osobitnom programe; 
f) posilniť prepojenia európskeho výskumu a inovácií zamerané na spoluprácu naprieč sektormi a disciplínami vrátane spolo-
čenských a humanitných vied; 
g) posilniť medzinárodnú spoluprácu; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.167.01.0001.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.167.01.0001.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167I%3ATOC
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h) vytvárať prepojenia a rozvíjať výskumné infraštruktúry v celom Európskom výskumnom priestore a poskytovať cezhraničný 
prístup; 
i) pritiahnuť talenty, poskytovať odbornú prípravu výskumným pracovníkom a inovátorom, udržať ich v Európskom výskumnom 
priestore, a to aj prostredníctvom mobility; 
j) podporovať otvorenú vedu a zabezpečiť jej viditeľnosť pre verejnosť, ako aj otvorený prístup k vedeckým publikáciám a 
výskumným údajom s vhodnými výnimkami; 
k) podporovať využívanie výsledkov výskumu a inovácií a aktívne šíriť a využívať výsledky, a to najmä s cieľom zvýšiť účinok 
súkromných investícií prostredníctvom pákového efektu a rozvíjať politiky; 
l) dosahovať prostredníctvom misií v oblasti výskumu a inovácie ambiciózne ciele vo vymedzenom časovom rámci; 
m) zlepšiť vzťah medzi vedou a spoločnosťou a ich vzájomné interakcie, vrátane viditeľnosti vedy v spoločnosti a šírenia ve-
deckých poznatkov, a podporiť zapojenie občanov a koncových používateľov do procesov spoločného navrhovania a tvorby; 
n) zrýchliť transformáciu priemyslu, a to aj prostredníctvom rozvíjania inovačných zručností; 
o) stimulovať výskumné a inovačné činnosti v malých a stredných podnikoch (ďalej len „MSP“), ako aj zakladanie a rozširovanie 
inovačných spoločností, najmä startupov, MSP a vo výnimočných prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitali-
záciou; 
p) zlepšovať prístup k rizikovému financovaniu, a to aj prostredníctvom synergií s programom InvestEU zriadeným nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 (11), najmä tam, kde trh neposkytuje životaschopné financovanie. 
 
Článok 4 
Rozpočet 
 
V súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/695 sa finančné krytie na vykonávanie osobitného programu  
na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 stanovuje na 83 397 000 000 EUR v bežných cenách. 

 

 
2.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/783 z 29. apríla 2021, ktorým  
sa zriaďuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) 
č. 1293/2013 ( 1 ) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC 

 
Napríklad: 
 
Článok 1 
Predmet úpravy 
 
Týmto nariadením sa zriaďuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) na obdobie 
viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Trvanie programu LIFE je zosúladené s trvaním viacročného finančného 
rámca. 
 
V tomto nariadení sa tiež stanovujú ciele programu LIFE, jeho rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania  
z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania takýchto finančných prostriedkov. 
 
Článok 3 
Ciele 
 
1.   Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na udržateľné, obehové, energeticky efektívne, klimaticky 
neutrálne hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie a odolné proti zmene klímy, s cieľom chrániť, obnovovať 
a zlepšovať kvalitu životného prostredia vrátane vzduchu, vody a pôdy, zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a bojovať proti 
degradácii ekosystémov, okrem iného aj prostredníctvom podpory realizácie a riadenia sústavy Natura 2000, čím sa prispeje k 
udržateľnému rozvoju. Prostredníctvom programu LIFE sa bude podporovať aj vykonávanie všeobecných akčných programov 
prijatých v súlade s článkom 192 ods. 3 ZFEÚ. 
 
2.   Program LIFE má tieto špecifické ciele: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC
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a) vyvíjať, demonštrovať a podporovať inovatívne techniky, metódy a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politík 
Únie zameraných na životné prostredie vrátane prírody a biodiverzity a na opatrenia v oblasti klímy vrátane prechodu na energiu 
z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti a prispievať k vedomostnej základni a  
k uplatňovaniu najlepších postupov, najmä pokiaľ ide o prírodu a biodiverzitu, okrem iného aj prostredníctvom podpory sústavy 
Natura 2000; 
b) podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie zameraných 
na životné prostredie vrátane prírody a biodiverzity a na opatrenia v oblasti klímy a prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov 
alebo zvýšenie energetickej efektívnosti, okrem iného aj prostredníctvom zlepšenia riadenia na všetkých úrovniach, najmä po-
silnením kapacít verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti; 
  
c) urýchľovať rozsiahle zavádzanie úspešných technických a odborných riešení s cieľom vykonávať príslušné právne predpisy 
a politiku Únie zamerané na životné prostredie vrátane prírody a biodiverzity a na opatrenia v oblasti klímy a prechod na energiu 
z obnoviteľných zdrojov alebo zvýšenie energetickej efektívnosti reprodukciou výsledkov, začlenením súvisiacich cieľov do 
ďalších politík a do postupov verejného a súkromného sektora, mobilizáciou investícií a zlepšením prístupu k finančným pro-
striedkom. 
 
Článok 5 
Rozpočet 
 
1. Finančné krytie na vykonávanie programu LIFE na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 sa stanovuje                

na 5 432 000 000 EUR v bežných cenách. 
2. Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto: 

a) 3 488 000 000 EUR na oblasť „Životné prostredie“, z ktorých: 
i) 2 143 000 000 EUR na podprogram „Príroda a biodiverzita“ a 
ii) 1 345 000 000 EUR na podprogram „Obehové hospodárstvo a kvalita života“; 

b) 1 944 000 000 EUR na oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“, z ktorých: 
i) 947 000 000 EUR na podprogram „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy“ a 
ii) 997 000 000 EUR na podprogram „Prechod na čistú energiu“. 

 
 

 

NOVÉ VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 
zverejnené v zbierke zákonov na portáli  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/ 
na stránke NR SR:  
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184 

 
 

 

3.1 Zákon č. 201/2021 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/201/   Účinnosť: 27.5.2021 

 
ČI. I 
V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „s možnosťou uhrádzania výdavkov spojených s údržbou a zhodnocova-
ním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel,“. 
 

3 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/201/
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Vysvetlenie: V rámci výdavkov rozpočtu obce sa rozšíril rozsah použitia prostriedkov rozpočtu obce o výdavky spojené s 
údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a zároveň je využívaný obyvateľmi 
obce na verejný účel. 
 
 

3.5 Zákon č. 202/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/202/ Účinnosť: 15.6.2021 
 
Napríklad: 
 
V § 17 Výzvy sú doplnené odseky: 
 
6) Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, ak nie je  
v odseku 8 ustanovené inak. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti, ak nie je v odseku 8 ustanovené 
inak, zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou  
aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje 
za nezmenenú. Poskytovateľ nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm. a) a 
odseku 4 písm. a).“ 
 
7) Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, 
ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie 
alebo zmenu žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe 
výzvy s uzavretím na základe skutočnosti, ktorá bola zmenená podľa odseku 6, zmenou výzvy nie je dotknuté. 
  
(8) Poskytovateľ môže po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Informáciu o zmene formálnych náležitostí a 
zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.  
 
(9) Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie je 
zrušením výzvy dotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 19, 
§ 20 alebo § 57, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.  
 
(10) Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní 
poskytovateľ na svojom webovom sídle.  
 
 

V § 20 Zastavenie konania je doplnený ods. 1 písm. d) a doplnené ods. 2 
 
(1) Poskytovateľ konanie zastaví,  

d) ak tak ustanovuje tento zákon. 
 
(2) Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo o úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto 

pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený. Ustanovenie § 19 ods. 5 sa 
použije primerane.  

 
 
Rozširuje sa § 37 Ochrana finančných záujmov EÚ o 3 nové odseky: 
 
(3) Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný prostredníctvom informačného 

monitorovacieho systému vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je 
štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet riadiaceho orgánu podozrivá zo spáchania trest-
ného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracováva a schvaľuje v listinnej 
podobe a predkladá sa certifikačnému orgánu a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/202/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/#paragraf-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/#paragraf-20
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/#paragraf-57
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/#paragraf-19.odsek-5
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(4) Ak certifikačný orgán, platobná jednotka, orgán auditu alebo spolupracujúci orgán z vlastného podnetu alebo iného podnetu 

zistí nezrovnalosť a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinný prostredníctvom informačného monitorovacieho systému 
vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti a informovať o tejto skutočnosti riadiaci orgán. V odôvodnených 
prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet riadiaceho orgánu podoz-
rivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracováva 
a schvaľuje v listinnej podobe a predkladá sa certifikačnému orgánu, ak ju certifikačný orgán nevypracoval, a orgánu za-
bezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.  

 
(5) Ak agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrov-

nalosti a predložiť ju prijímateľovi a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87) aj orgánu zabezpečujúcemu 
ochranu finančných záujmov Európskej únie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo 
osoba konajúca v mene a na účet agentúry alebo riadiaceho orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti 
sa prijímateľovi nepredkladá.  
 

§ 56 je doplnený o nový ods. 4 

(4) V čase krízovej situácie môže byť zmluva, ktorá sa uzatvára podľa § 3 ods. 2 písm. d), nahradená iným obdobným práv-
nym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom. Právny úkon, ktorý potvrdzuje existenciu iného 
obdobného právneho vzťahu medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom, musí byť zverejnený na webo-
vom sídle prijímateľa alebo partnera do siedmich pracovných dní od jeho vykonania. Ak to nie je možné, prijímateľ alebo part-
ner rovnakým spôsobom zverejní zoznam užívateľov a výšku príspevku, ktorú užívateľom poskytne.  
 
 
„§ 62 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021  
 
(1) Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa nevzťahuje na žiadosti predložené na základe výziev vyhlásených 
do 14. júna 2021.  
 
(2) Konanie podľa § 57 právoplatne neskončené do 14. júna 2021 sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 14. júna 2021; 
tým nie je dotknuté právo žiadateľa podať odvolanie podľa § 22 v znení účinnom od 15. júna 2021 proti rozhodnutiu vydanému 
po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa § 20 alebo § 57 ods. 8 účinných do 14. júna 2021.“. 
 
Vysvetlenie: Rozšírili sa povinnosti Orgánu auditu (§ 10) o zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov vykonávaných 
podľa osobitného predpisu (Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) na webovom sídle MF SR v termínoch 28. február a 31. 
august. V rámci § 17 Výzva sú upravené a doplnené podmienky pre poskytovateľa výzvy. Proces zastavenia konania je 
rozšírený o možnosť, kedy je možne zastaviť konanie. V rámci § 37 Ochrana finančných záujmov EÚ sa doplnili o riešenie 
nezrovnalosti z vlastného podnetu alebo iného podnetu. Nový ods. 4 pri § 56 Osobitné procesné ustanovenia v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období 
na prekonanie ich následkov rieši otázku zmluvy, ktorá v čase krízovej situácie môže byť nahradená iným obdobným právnym 
vzťahom medzi prijímateľom, a užívateľom alebo partnerom a užívateľom. 
 
 
 

3.6 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 206/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa naria-
denie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o po-
stupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení ne-
skorších predpisov 

 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/206/ Účinnosť: 1.6.2021 
 
ČI. I 

„(2) Ak fond nezistí okolnosti, ktoré zabraňujú vydaniu náhradného pozemku, môže po prerokovaní v rade fondu  
podľa osobitného predpisu4) uzavrieť zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku.“. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/#poznamky.poznamka-87
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/#paragraf-3.odsek-2.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/206/
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3.7 Zákon č. 212/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/212/20210701.html Účinnosť: 1.7.2021 
 
Napríklad: 
 
ČI. I 
 
1. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie: 

 
Podporu možno poskytnúť na tieto účely: 

 
„d) obstaranie zariadenia sociálnych služieb 
 
1. výstavbou zariadenia sociálnych služieb, prístavbou alebo nadstavbou zariadenia sociálnych služieb alebo stavebnou 

úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba zaria-
denia sociálnych služieb“),  
 

2.   kúpou zariadenia sociálnych služieb,“. 
 
2. V § 6 ods. 3 sa za slová „písm. b) druhého bodu“ vkladá čiarka a slová „kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa odseku 1 
písm. d) druhého bodu“.  
 
3. V § 7 ods. 7 sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“. 
 
4. V § 8 ods. 1 písm. f) sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“. 
 
5. V § 8 ods. 1 písm. h) za sa slovo „miestnosti“ vkladá čiarka a slová „príslušenstva obytných miestností a spoločných priesto-
rov“.  
 
6. V § 8 ods. 3 sa slová „výstavby zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „obstarania 
zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu“ a v poslednej vete sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a 
slová „obstarania zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d)“.  
 
7. V § 8 ods. 4 sa za slová „písm. b) druhého bodu“ vkladá čiarka a slová „obstarania zariadenia sociálnych služieb  
podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu“ a v poslednej vete sa za slová „nájomného bytu“ vkladá čiarka a slová „obstarania 
zariadenia sociálnych služieb“.  
 
8. V § 9 ods. 7 sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c), písm. d) prvého bodu, písm. e)“.  
 
9. V § 9 ods. 9 sa za slová „bytu, ktorý vznikol stavebnou úpravou ostatnej budovy na bývanie alebo nebytovej budovy,“ vkladajú 
slová „alebo podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb, ktoré vzniklo stavebnou 
úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy,“. 
 
 
Vysvetlenie: Rozšírili sa účel podpory (§ 6) o písm. d) obstaranie zariadenia sociálnych služieb. Zároveň sa dopĺňajú aj ďalšie 
články súvisiace s podporou na obstaranie, výškou podpory, podmienkami podpory. 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/212/20210701.html
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FINANČNÝ 
SPRAVODAJCA 

4.1 Príspevok č. 8 - Dodatok č. 3 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky č. MF/009754/2016-442  na zúčtovanie dotácií poskytnutých Minister-
stvom financií Slovenskej republiky 
 
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/ 

Napríklad: 
 
Článok I 
3. V § 2 ods. 3 znie: „3. Tlačivo na zúčtovanie dotácie za rok 2020 predkladá príjemca dotácie do 31. augusta 2021, a to 
aj v prípade, ak dotácia na kapitálové výdavky nebola v predchádzajúcom období použitá a bola ponechaná na použitie  
v bežnom roku. Ak dotácia na bežné výdavky, ktorá bola poskytnutá po 31. júli predchádzajúceho roka, bola čerpaná  
do konca marca bežného roka, zúčtuje sa, akoby bola použitá v predchádzajúcom roku.“  
 
4. § 2 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie: „8. Ak na základe ustanovenia § 33aa zákona č. 67/2020 Z. z. nemožno vykonať 
zúčtovanie dotácie na bežné výdavky poskytnutej príjemcovi po 31. júli 2020 v termínoch určených týmto pokynom, bude 
dotácia na bežné výdavky predmetom zúčtovania za rok 2021. O tejto skutočnosti príjemca dotácie informuje ministerstvo 
financií prostredníctvom tlačiva na zúčtovanie dotácie za rok 2020 v termíne uvedenom v § 2 ods. 3 tohto pokynu“.  
 
Článok II 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Finančnom spravodajcovi a uplatňuje sa na zúčtovanie dotácií  
za rok 2020. 

 
 

4.2 Príspevok č. 9 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky  
2022 až 2024 
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/ 
 
Napríklad: 

I. Rozpočet verejnej správy 
 
Rozpočet verejnej správy na roky 2022 až 2024 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej 
správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. Rozpočtované príjmy a 
výdavky na rok 2022 sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2023 a 2024 
sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch. 
 
Jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, prerokujú návrhy svojich rozpočtov s Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky. 
 
II. Rozpočtová klasifikácia  
1. Všeobecne 

Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú 
opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifi-
kácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42  
v znení neskorších predpisov, ktorého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle ministerstva financií. 
 
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej 
republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Vý-
davky na roky 2022 až 2024 sa rozpíšu do najnižšej úrovne tejto klasifikácie. 
 

4 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/
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Bližšie informácie o klasifikácii výdavkov podľa SK COFOG sa nachádzajú na webovej stránke úradu www.statistics.sk,  
v časti Metaúdaje/Klasifikácia COFOG. 
 

 
 

PREHĽAD ZMIEN  
PRÁVNYCH PREDPISOV  
 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v máji 2021 je uvedený v prílohe 1 Aktualít Le-
gislatívnej rady NKÚ SR. Príloha 2 obsahuje právne predpisy, prijaté v máji v súvislosti s ochorením COVID-
19.  

5 


