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VESTNÍK EU

Ročník 62 marec 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk

1.1

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité
ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa
mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.096.01.0055.01.SLK&toc=OJ:L:2019:096:TOC
Korigendum z 05.04.2019
Napríklad:
Na strane 7 v článku 13:
namiesto:
„6. Keď schválený vystaviteľ používa osobitnú pečiatku uvedenú v článku 129a ods. 2 písm. e) bode ii) delegovaného
nariadenia (EÚ) 2015/2446, táto pečiatka musí byť schválená colnými orgánmi a zodpovedať vzoru uvedenému v kapitole
II časti II prílohy 72-04 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446. Uplatňujú sa body 23 a 23.1 prílohy 72-04 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447.“
má byť:
„6. Keď schválený vystaviteľ používa osobitnú pečiatku uvedenú v článku 128a ods. 2 písm. e) bode ii) delegovaného
nariadenia (EÚ) 2015/2446, táto pečiatka musí byť schválená colnými orgánmi a zodpovedať vzoru uvedenému v kapitole
II časti II prílohy 72-04 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446. Uplatňujú sa body 23 a 23.1 prílohy 72-04 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447.“
„Článok 129a
Formality pri vydávaní dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘, faktúry alebo prepravného dokladu zo strany schváleného
vystaviteľa
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[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]
1. Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu
2014/255/EÚ schválený vystaviteľ vyhotoví kópiu každého vydaného dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘. Colné orgány bližšie
určia podmienky, za ktorých sa táto kópia predkladá na účely kontroly a uchováva najmenej tri roky.
1.2 Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (EÚ) 2019/571 z 28. marca 2019 o absolutóriu v súvislosti s plnením rozpočtu a o účtovnej závierke Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový
rok 2017 (SRB/PS/2019/02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.099.01.0046.01.SLK&toc=OJ:L:2019:099:TOC
Rozhodnutie z 10.04.2019
Napríklad: JEDNOTNÁ RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NA SVOJOM PLENÁRNOM ZASADNUTÍ,
- so zreteľom na článok 50 ods. 1 písm. b) a článok 63 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 806/2014
z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií
a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu
na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (1) („nariadenie SRM“),
- so zreteľom na články 103, 104 a 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách Jednotnej rady pre riešenie krízových
situácií (SRB),
- so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový rok 2017
schválenú na jej zasadnutí 21. – 22. júna 2018,
- so zreteľom na výročnú správu o činnosti Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový rok 2017 schválenú na jej zasadnutí 21. – 22. júna 2018.
SA ROZHODLA:
1. udeliť predsedníčke Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu SRB
za rozpočtový rok 2017;
2. schváliť účtovnú závierku Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový rok 2017;
3. predložiť svoje pripomienky v ďalej uvedenom návrhu;
4. poskytnúť predsedníčke Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií pokyny na oznámenie tohto rozhodnutia Rade,
Komisii a Dvoru audítorov, aby sa mohli prijať opatrenia na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii
L) a na webovom sídle SRB.
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(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184,

2.1 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 01.04.2019
„§ 32h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2019
Záložné právo podľa § 15 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2019 zapísané v katastri nehnuteľností v prospech spoločenstva sa považuje za záložné právo zapísané v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“.

2.2 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike
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Účinnosť: 08.04.2019
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky skončilo 31. decembra 2018 predbežné vykonávanie Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike (oznámenie č. 95/2015 Z. z.).

2.3 Zákon č. 88/2019 Z. z. ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov

a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 09.04.2019
Čl. I zákona č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov sa zrušuje.
1. V § 17 ods. 19 sa vypúšťa písmeno k).
2. Za § 52zx sa vkladá § 52zy, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 52zy
Prechodné ustanovenie
Osobitný odvod obchodných reťazcov zaplatený predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona je súčasťou základu
dane daňovníka.“.

2.4 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 01.05.2019
V § 139b ods. 11sa na konci pripája táto veta: „Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú aj stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády.“
2. Za § 142f sa vkladá § 142g,ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 142g
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od1.mája 2019
Konania o stavbách slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla2019 dokončí ministerstvo vnútra.“.

2.5 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších
predpisov

Účinnosť: 01.05.2019
Napríklad: „§ 3a Preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám
(1) Vojak preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám vojenskou rovnošatou označenou štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi4) (ďalej len „vojenská rovnošata“) alebo osobnou identifikačnou kartou.4a)
(2) Vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám v súlade
s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.4b)
(3) Príslušnosť k Vojenskej polícii a Vojenskému spravodajstvu vojak preukazuje podľa osobitných predpisov. 4c)“.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 4c znejú:
„4) § 206 a 208 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a) § 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
§ 61 zákona č. 281/2015 Z. z.
4b) Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve
za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 324/1997 Z. z.) v znení ďalšieho dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca
sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
4c) § 9 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z. § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
„§ 17a Zákaz používať označenie ozbrojených síl, vojenskú rovnošatu a osobnú identifikačnú kartu
(1) Zakazuje sa inej osobe ako vojakovi na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a na motorovom
vozidle používať označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ vo všetkých tvaroch
vrátane zmien v ich diakritike a veľkosti písmen, alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením.
(2) Ak osobitné predpisy31a) neustanovujú inak, zakazuje sa inej osobe ako vojakovi používať vojenskú rovnošatu alebo
odev označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ktorý môže byť zameniteľný s vojenskou
rovnošatou; rovnako sa zakazuje inej osobe ako vojakovi používať osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť
zameniteľná s osobnou identifikačnou kartou.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany.

2.6 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Účinnosť: 01.05.2019
Napríklad: Čl. I
Základné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon ustanovuje
a) organizáciu správy informačných technológií verejnej správy,
b) práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v oblasti informačných technológií verejnej správy, na ktoré
sa vzťahuje tento zákon,
c) základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na informačné technológie verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností1) a citlivých informácií.2)
(3) Na informačné technológie verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon v § 18 až 22 neustanovuje
inak.
(4) Tento zákon sa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi4) vzťahuje aj na osoby, o ktorých to tieto osobitné predpisy ustanovia.
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2.7 Zákon č. 111/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z.
z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 26.04.2019
Napríklad: „§ 4e Dotácia na podporné programové aktivity
(1) O dotáciu na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 môže požiadať
a) obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,
b) záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu
na predloženie žiadosti na poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred termínom
podania žiadosti.
(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí.
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä
názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie
a účel, na ktorý sa dotácia žiada, vrátane popisu podporných programových aktivít, ktoré zohľadňujú osobitosti chráneného územia a podporenie ktorých má prispieť k dosahovaniu cieľov ich ochrany.
(4) O poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu,
a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom
zmluvu o poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity.
(5) Výška prostriedkov fondu na poskytovanie dotácií na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 sa určí na základe
dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(7) Na poskytovanie prostriedkov fondu na účel § 4 ods. 2 sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis
vydaný podľa § 13 a všeobecný predpis o správnom konaní.“.
„§ 4f Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti
starostlivosti o životné prostredie
(1) O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ai) môže požiadať
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť jednorazovo, na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie.
Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle.
(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor
žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä
názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie
a účel, na ktorý sa dotácia žiada.
(4) O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou
písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.
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(5) Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § 4 ods. 1 písm. ai);
za priame náklady sa považujú náklady na vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru
a Slovenskej inšpekcie životného prostredia na úseku predchádzania, odhaľovania a dokumentovania environmentálnej
trestnej činnosti a na zefektívnenie výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
(6) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.
(7) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny
predpis vydaný podľa § 13 a všeobecný predpis o správnom konaní.“.

2.8 Zákon č. 112/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 01.05.2019 – 31.12.2019
Napríklad:
Čl. I. 5. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) predávajúci alebo kupujúci, ak je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych
výrobkov; výhodnejšie hospodárske postavenie na účely tohto zákona má predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje cenu
na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži vo vzťahu predávajúceho a kupujúceho, pričom výhodnejšie
hospodárske postavenie predávajúceho alebo kupujúceho posudzuje príslušný cenový orgán podľa objemu predaného
alebo nakúpeného tovaru, podielu na trhu, hospodárskej sily a finančnej sily, právnych alebo iných prekážok vstupu
na trh, miery personálneho prepojenia alebo majetkového prepojenia s inými osobami na danom trhu a podľa iných skutočností rozhodujúcich pre posúdenie hospodárskeho postavenia subjektu na trhu.“.

2.9 Vyhláška 113/2019 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou

sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 172/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií
a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Účinnosť: 01.05.2019
Napríklad:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podnájomnej zmluvy“.
2. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) užívané na základe rozhodnutia podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,1)“.
3. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) ku ktorým vzniklo právo a povinnosť hospodárenia podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona alebo za ktoré vznikol
podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12b ods. 4 alebo ods. 12 zákona, alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah
k pozemku podľa § 12c ods. 4 alebo ods. 9 zákona,“.

3

FINANČNÁ SPRÁVA

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
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3.1 Novinky z legislatívny
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.04.10_odv_retazce.pdf
1. 5/DZPaU/2019/I – Informácia k zákonu č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom
odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.04.10_odv_retazce.pdf
Publikované 10.04.2019
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 4. apríla 2019 zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje
zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Tento zákon nadobúda účinnosť 9. apríla 2019.
Článkom I zákona sa zrušuje článok I zákona č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o
doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v ktorom sú uvedené ustanovenia
týkajúce sa osobitného odvodu obchodných reťazcov.
V článku II zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dani z príjmov“). Novela zákona o dani z príjmov je obsiahnutá v samostatnej informácii.

4

FINANČNÝ SPRAVODAJCA
4.1 Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009261/2019-441 na zúčtovanie finančných vzťahov
so štátnym rozpočtom za rok 2018 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu

Napríklad: Zúčtovanie kapitálových transferov (kategória 720)
1. Predmetom finančného zúčtovania sú kapitálové transfery poskytnuté podnikateľským subjektom, príspevkovým organizáciám, neziskovým organizáciám, verejným vysokým školám a iným subjektom vedené na účtoch v Štátnej pokladnici
rozpočtované v rozpočte na rok 2018, vrátane dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu fyzickým a právnickým osobám.
2. Ústredný orgán štátnej správy (správca kapitoly) (ďalej len „ústredný orgán“) z podkladov za jednotlivé organizácie
spracuje formulár „Finančné zúčtovanie za rok 2018“ (Príloha č. 1) podľa stanovenej štruktúry a predloží ho Ministerstvu
financií SR do 30. 6. 2019 (pokiaľ nie je v Pokyne uvedené inak) s uvedením mena a podpisom zodpovednej osoby.
3. Pri kapitálových výdavkoch je potrebné dodržať časové obmedzenie ich použitia podľa § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových
pravidlách.
4. Dotácie poskytnuté formou kapitálových transferov sa zúčtujú nasledovne:
a) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2016 a nebola doteraz zúčtovaná, je predmetom zúčtovania najneskôr za rok 2018
(Príloha č. 2),
b) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2017, zúčtuje sa v roku, ktorý nasleduje po roku jej úplného vyčerpania,
resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý bola poskytnutá a to najneskôr za rok 2019.
Zúčtovanie prostriedkov z roku 2016 a 2017 presunutých do roku 2018 a zúčtovaných v tomto roku sa spracuje
podľa formulára v prílohe č. 2.
Článok XVIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Finančné zúčtovanie sa vykoná v eurách na dve desatinné miesta na formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2018".
Vyplnený formulár predložia v týchto termínoch:
8

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

a) organizácie do 31. 5. 2019 príslušnému poskytovateľovi dotácie,
b) ústredný orgán (správca kapitoly) z podkladov za jednotlivé organizácie spracuje formulár podľa stanovenej štruktúry
s uvedením mena a podpisom zodpovednej osoby a predloží ho Ministerstvu financií SR do 30. 6. 2019, pokiaľ nie je
v Pokyne uvedené inak.

4.2 Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022
Napríklad: Rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022 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 2020 sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2021
a 2022 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.
V rozpočtoch subjektov verejnej správy sa v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplatňuje rozpočtová klasifikácia,
ktorá umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vytvoriť výstupné zostavy
za celý sektor verejnej správy, ktoré poskytnú vláde a parlamentu prehľad o príjmoch a smerovaní výdavkov sektora
verejnej správy v rokoch 2020 až 2022 a ktorými sa zabezpečia údaje pre medzinárodné porovnávania. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje aj na príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia podľa § 37 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Subjekty verejnej správy, ktoré poskytli alebo prijali úvery (finančné operácie, hlavná kategória 800 alebo 500) a emitovali
cenné papiere, uvedú v prílohe návrhu svojho rozpočtu údaje týkajúce sa časového rozlíšenia platených a prijatých
úrokov, t. j. predpokladanú hodnotu úhrad úrokov a hodnotu časovo rozlíšených úrokov na jednotlivé rozpočtové roky.
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 klasifikácia, 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). Výdavky na roky 2020 až 2022 sa rozpíšu do najnižšej úrovne tejto klasifikácie.

4.3 Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej
kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.finance.gov.sk/files/archiv/61/MU_k_vykonu_vnutorneho_auditu.pdf
Napríklad:
2. Finančná kontrola
Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania,
dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.
2.1. Finančná operácia
Finančnou operáciou alebo jej časťou sa rozumie príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo
iný úkon majetkovej povahy.
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Príklady finančnej operácie
Úkony, ktoré predstavujú finančnú operáciu:
Príjem: miestne dane, poplatky, dotácie, granty, transfery a pod.
Poskytnutie: dotácie, granty, nenávratný finančný príspevok a pod.
Použitie: mzdy, tovary, služby, nájomné, obstaranie hmotného/nehmotného majetku a pod.
Právny úkon: kúpna zmluva, kolektívna zmluva, dodatok k zmluve a pod.
Iný úkon majetkovej povahy: zaraďovanie/vyraďovanie majetku, likvidácia majetku a pod.
Úkony, ktoré nepredstavujú finančnú operáciu1:
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (pozn. zistené inventarizačné rozdiely a ich vysporiadanie
podlieha vykonaniu základnej finančnej kontroly).
Zostavovanie rozpočtu.
Platba súkromnou platobnou kartou.
Finančná operácia sa môže deliť na časti, a to:
 z časového hľadiska: finančná operácia zvyčajne prebieha v niekoľkých fázach, t. j. pozostáva z viacerých častí.
Začína sa prípravou finančnej operácie (napr. rozhodovanie o jej uskutočnení), ďalej samotnou realizáciou finančnej operácie, ktorá môže prebiehať tiež v niekoľkých častiach (napr. uzavretie zmluvy, vyplatenie zálohy,
vypracovanie objednávky, úhrada faktúry a pod.) a končí sa až naplnením jej cieľov, resp. dosiahnutím požadovaného výsledku (napr. vyúčtovanie poskytnutých verejných financií, overenie dodržania podmienok finančnej
operácie počas stanoveného obdobia pri použití prostriedkov EÚ a pod.).
 z hľadiska vecnej pôsobnosti: rozdelenie finančnej operácie na časti môže vyplývať zo zodpovednosti jednotlivých zamestnancov orgánu verejnej správy za jednotlivé úseky, resp. oblasti, napr. rozpočet, verejné obstarávanie, správa majetku a iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie.

5

PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v apríli 2019 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady
NKÚ SR
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