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Záznam
o výsledku kontroly

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky číslo 637/01
zo dňa 05.02.2014 vykonali kontrolóri:
Ing. Lýdia Hennelová
Ing. Igor Blaško

vedúca kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny

kontrolu: Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za
príslušné štátne fondy za rok 2013, účelom ktorej bolo prekontrolovať správnosť zostavenia
záverečného účtu kapitoly MŽP SR, a príslušného štátneho fondu za rok 2013, overiť či
podávajú verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii kapitoly
a fondu. Predmetom kontroly bolo zhodnotiť hospodárenie vybraných kapitol štátneho
rozpočtu a štátnych fondov, preveriť správnosť vypracovania návrhov záverečných účtov za
rok 2013.
Kontrola bola vykonaná súbežne s kontrolou správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v čase od 12.03.2014 do 23.04.2014
na Environmentálnom fonde:
Bukureštská 4
813 26 Bratislava
IČO 30796491
Kontrolovaným obdobím bol rok 2013.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
1

Analýza hospodárenia

1.1

Všeobecná časť

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
„č. 587/2004 Z. z.“ ) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti
o životné prostredie. Správu Environmentálneho fondu vykonáva MŽP SR. Poslanie a činnosť
Environmentálneho fondu vyplýva zo zákona č. 587/2004 Z. z. a vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z.
Environmentálny fond poskytoval v roku 2013 nenávratnú finančnú podporu formou dotácií
aj návratnú finančnú výpomoc formou úverov. Celková výška poskytnutej podpory formou
dotácií a úverov predstavovala v roku 2013 sumu 21 091 002,- eur (formou dotácie suma
20 354 943,- eur a formou úveru suma 736 059,- eur). V porovnaní s rokom 2012, v ktorom
dosiahla celková výška poskytnutej podpory formou dotácií a úverov sumu 39 139 156,- eur
(z toho suma 32 552 762,- eur bola podpora formou dotácie a 6 586 394,- eur formou úveru),
celková poskytnutá podpora v roku 2013 bola nižšia o 18 048 154,- eur. Obciam bola
poskytnutá podpora vo výške 17 402 078,- eur, prevažne na výstavbu čistiarní odpadových
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vôd, kanalizácií a vodovodov. V roku 2012 bola obciam poskytnutá podpora vo výške
31 817 710,- eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 14 415 632,- eur.
Rozpočet Environmentálneho fondu a jeho úprava
Rozpočet Environmentálneho fondu bol schválený vládou Slovenskej republiky ako súčasť
schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2013 uznesením č. 532 zo dňa 10.10.2012.
Úpravu rozpočtu Environmentálny fond vykonal v júni 2013. Po prehodnotení jednotlivých
kategórií príjmov s prihliadnutím na dosiahnuté príjmy za obdobie od januára do mája 2013
bola celková rozpočtovaná výška príjmov v sume 230 227 631,- eur upravená na sumu
243 697 016,- eur. V oblasti príjmov Environmentálny fond očakával dosiahnutie príjmov len
z iných zdrojov bez napojenia na štátny rozpočet.
Celkové výdavky Environmentálneho fondu po úprave rozpočtu zostali v rovnakej výške ako
v schválenom rozpočte v sume 26 844 000,- eur. Najväčšia časť výdavkov v rozpočte
smerovala vo forme bežných a kapitálových transferov príjemcom dotácií v oblasti životného
prostredia v celkovej sume 20 843 291,- eur. Výdavky na podporu formou úveru boli aj
v upravenom rozpočte v rovnakej výške ako v schválenom rozpočte v sume 3 000 000,- Eur.
Celkové predpokladané výdavky na správu Environmentálneho fondu zostali v pôvodnej
rozpočtovanej sume 1 194 000,- eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol vo
výške 92 732 070,- eur.
Environmentálny fond spracoval uvedené podklady v štruktúre podľa Príručky na zostavenie
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 uverejnenej vo Finančnom
spravodajcovi č. 4/2012 a v súlade jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu.
Po premietnutí navrhovaných úprav a zohľadnení metodiky ESA 95 pri rozpočtovaní
prebytku hospodárenia naďalej zostali zachované priority v alokácii zdrojov.
1.2

Príjmy

Pôvodný rozpočet celkových príjmov Environmentálneho fondu bol v sume 230 227 631,eur. Úpravou rozpočtu boli príjmy zvýšené na sumu 243 697 016,- eur. V úprave rozpočtu na
rok 2013 boli príjmy z predaja kapitálových aktív (emisných kvót) v celkovej výške
105 000 000,- eur. V roku 2013 prijal Environmentálny fond na osobitný bežný úročený účet
vedený v Štátnej pokladnici výnos z predaja emisných kvót v dražbách v celkovej sume
12 328 183,- eur.
Skutočnosť príjmov Environmentálneho fondu k 31.12.2013 predstavovala sumu 47 789 103,eur. Nízke percentuálne plnenie celkových príjmov bolo najmä z dôvodu nenaplnenia položky
ekonomickej klasifikácie príjmy z predaja kapitálových aktív - emisných kvót. Pri
zostavovaní rozpočtu na rok 2013 predpokladaný príjem vychádzal zo záväzného ukazovateľa
príjmov odporúčaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Príjmy Environmentálneho fondu podľa ekonomickej klasifikácie
Podiel na celkových príjmoch (47 789 103,- eur) vo výške 59,57 % tvorili ďalšie
administratívne
poplatky v sume 28 467 954,- eur. Z nich predstavovali poplatky
za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 6 370 046,- eur, čo je v porovnaní
s dosiahnutou sumou 7 174 631,- eur v roku 2012 pokles o 804 585,- eur. Dôvodom
postupného znižovania príjmov v tejto položke je hlavne pokles množstva vypúšťaného
znečistenia z viacerých monitorovaných zdrojov znečistenia.
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Za hodnotené obdobie boli ďalej dosiahnuté nasledovné druhy príjmov:
- príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v sume 836 146,- eur,
- príjmy z úhrad za vydobyté nerasty v sume 2 245 918,- eur, pri príjmoch z úhrad za
vydobyté nerasty sa nevydávajú žiadne rozhodnutia a Banským úradom zákon
neukladá povinnosť zasielať Environmentálnemu fondu priznania ohľadne úhrad za
vydobyté nerasty a z uvedeného dôvodu Environmentálny fond dopredu nevie presne
predpovedať výšku tohto príjmu,
- ostatné poplatky napr. trovy konania boli v sume 3 335,- eur,
- pokuty, penále a iné sankcie v celkovej sume 708 285,- eur,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – úhrady za
prieskumné územie predstavuje 932 704,- eur,
- príjmy z predaja kapitálových aktív - v období január až december 2013 prijal
Environmentálny fond na osobitný bežný úročený účet vedený v Štátnej pokladnici
výnos z predaja emisných kvót v dražbách v celkovej sume 12 328 183,- eur,
- výška rozpočtovaných úrokov z poskytnutých úverov predstavovala sumu 180 205,eur. Vyššie príjmy v tejto položke sa očakávali z dôvodu, že v roku 2012, keď sa
schvaľoval rozpočet Environmentálneho fondu na rok 2013 bola predpokladaná výška
pôžičky poskytnutá Pôdohospodárskej platobnej agentúre uzatvorenej v nadväznosti
na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 413/2012 až 30 000 000,- eur,
v skutočnosti sa poskytlo len 5 228 084,- eur a výška úrokov z poskytnutej pôžičky
bola nižšia ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte,
- úroky z účtov finančného hospodárenia boli dosiahnuté vo výške 83 244,- eur, v roku
2013 boli naďalej v dôsledku nízkych referenčných sadzieb Európskej centrálnej
banky veľmi nízke úrokové sadzby na medzibankovom trhu,
- ostatné príjmy napr. z vrátených neoprávnene použitých prostriedkov a z finančných
náhrad za ochranu biotopov v celkovej výške 103 129,- eur.
Celkové príjmy za rok 2013 boli v sume 147 119 926,- eur, z nich 92 732 070,- eur bol
zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 2012. Príjmy zo splátok úverov a pôžičky boli
v hodnotenom období v celkovej sume 6 598 753,- eur. Skutočná výška príjmov
Environmentálneho fondu v roku 2012 dosiahla sumu 48 520 191,- eur, z toho príjem
z predaja kapitálových aktív v sume 12 139 290,- eur.
Prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ
Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky a v súlade s § 5 ods. 2
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli Environmentálnemu
fondu v decembri roku 2013 pridelené finančné prostriedky – kapitálové výdavky zo štátneho
rozpočtu v čiastke 1 900 000,- eur. Tieto finančné prostriedky boli určené na financovanie
aktivít, ktoré sú nevyhnutné na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej
environmentálnej politiky.
Environmentálnemu fondu neboli v roku 2013 poskytnuté finančné prostriedky z prostriedkov
rozpočtu EÚ.
1.3

Výdavky

Rozpočtované výdavky Environmentálneho fondu počas roka 2013 zostali nezmenené v sume
26 844 000,- eur a skutočné čerpanie dosiahlo sumu 24 006 931,- eur. V porovnaní s rokom
2012, v ktorom boli výdavky rozpočtované v sume 37 478 572,- eur a skutočné čerpanie
dosiahlo 37 085 807,- eur, rok 2013 predstavoval nižšie rozpočtované výdavky o 10 634 572,eur a skutočné čerpanie bolo medziročne nižšie o 13 078 076,- eur.
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Výdavky Environmentálneho fondu podľa ekonomickej klasifikácie
Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške 5 918 409 ,- eur, z nich na bežné transfery vo
forme dotácií bolo použitých 3 007 119,- eur. Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej
výške 17 352 463,- eur, z toho na kapitálové transfery vo forme dotácií bola použitá suma
17 347 824,- eur.
Čerpanie výdavkov bez výdavkových finančných operácií bolo v sume 23 270 872,- eur
a úvery, pôžičky a nenávratné finančné výpomoci boli v sume 736 059,- eur, celkové
čerpanie výdavkov po započítaní poskytnutých úverov bolo v sume 24 006 931,- eur.
Výdavky Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie
Z hľadiska funkčnej klasifikácie smeroval najvyšší objem výdavkov do oddielu ochrana
životného prostredia a v rámci nej do skupiny nakladanie s odpadovými vodami.
Programová štruktúra zohľadňuje rozhodujúcu činnosť, ktorú vykonáva Environmentálny
fond v oblasti uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Táto činnosť
je premietnutá v jednom programe 08U.
Výdavky Environmentálneho fondu boli v roku 2013 čerpané v celkovej sume 24 006 931,eur. Čerpané boli bežné výdavky na správu Environmentálneho fondu - mzdy zamestnancov
s odvodmi z miezd, bežné transfery na odchodné a na nemocenské dávky a výdavky súvisiace
s činnosťou Environmentálneho fondu v oblasti tovarov a služieb v celkovej sume 1 104 581,eur. V položke obstarávanie kapitálových aktív sa čerpal výdavok vo sume 336,- eur na
dodávku prijímačov a diaľkových ovládačov a nastavenie automatizácie už existujúcej
dvojkrídlovej garážovej brány, na dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do kancelárie
v sume 1 363,- eur a na nákup farebného multifunkčného laserového zariadenia v sume
2 940,- eur.
Celkové výdavky na správu Environmentálneho fondu boli v priebehu roka bez rozpočtových
zmien v rovnakej výške 1 194 000,- eur a skutočné čerpanie na správu bolo v sume
1 109 220,- eur.
V hodnotenom období boli poskytnuté bežné transfery vo forme dotácií vo výške
3 007 119,- eur a kapitálové transfery vo forme dotácií vo výške 17 347 824,- eur. V roku
2013 bola celková výška poskytnutej podpory formou dotácie 20 354 943,- eur.
Celkový prebytok Environmentálneho fondu za január až december 2013 predstavuje
24 518 231,- eur.
Príjmové finančné operácie
V oblasti príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahol
Environmentálny fond v roku 2013 nasledovné druhy príjmov:
- Príjem zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí od
obcí, od neziskových právnických osôb a od nefinančných a ostatných úverovaných
subjektov spolu vo výške 6 598 753,- eur.
Na základe Zmluvy o poskytnutí pôžičky z Environmentálneho fondu uzatvorenej
v nadväznosti na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 413/2012 zo dňa 22.08.2012
Environmentálny fond poskytol v decembri 2012 Pôdohospodárskej platobnej agentúre
pôžičku v sume 5 228 084,- eur so splatnosťou najneskôr do 31.12.2013. Finančné
prostriedky v sume 692 138,- eur boli vrátené ešte v decembri 2012. Celú zostatkovú dlžnú
sumu istiny v sume 4 535 946,-eur ako aj celkové úroky z poskytnutej pôžičky vo výške
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21 610,- Eur boli splatené a do konca decembra 2013, čím splnila podmienky zmluvy
poskytnutí o poskytnutí pôžičky.
- Z ostatných finančných operácií - zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho
roka 2012 bol vo výške 92 732 070,- Eur.
Výdavkové finančné operácie
Environmentálny fond poskytoval návratnú finančnú výpomoc – úvery a pôžičku. V roku
2013 boli na úvery použité finančné prostriedky v celkovej výške 736 059,- eur (úvery,
pôžičky a návratné finančné výpomoci boli rozpočtované vo výške 3 000 000,- eur).

2

Úplnosť a správnosť zostavenia záverečného účtu Environmentálneho fondu

Smernica MF SR zo dňa 22.02.2012 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho
rozpočtu, štátnych fondov v znení dodatku č.1 z 19.09.2013 ukladala pre vypracovanie návrhu
záverečného účtu požadovanú štruktúru: obsah, správa o hospodárení kapitoly (hodnotiaca
časť), tabuľková časť (číselné zostavy) a prílohy. Environmentálny fond vypracoval návrh
záverečného účtu za rok 2013 v požadovanej štruktúre.
Údaje o finančnej situácii, majetkovej pozícii a o výsledkoch rozpočtového hospodárenia
uvedené v návrhu záverečného účtu Environmentálneho fondu zodpovedali s údajmi
uvedenými v účtovných výkazoch zostavených k 31.12.2013.

2.1

Úplnosť a správnosť zostavenia účtovnej závierky

Environmentálny fond vypracoval súvahu a výkaz ziskov a strát v súlade s Opatrením
Ministerstva financií SR z 05.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom usporiadaní položiek individuálnej
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky.
Kontrolou bolo zistené, že účtovné a finančné výkazy zostavené k 31.12.2013 neobsahovali
významné nesprávnosti a poskytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú
predmetom účtovníctva a finančnej situácii účtovnej jednotky.
Kontrolou bol preverený vývoj a stav záväzkov a pohľadávok
Pohľadávky:
z toho:
- 067 Dlhodobé pôžičky
- 378 Pohľadávky z rozpočtovaných príjmov
- 096 Opravné položky k dlhodobému fin. majetku
- 391 Opravné položky k pohľadávkam
Pohľadávky po lehote splatnosti k 1. 1. 2013
Záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti k 1. 1. 2013

k 01.01.2013
24 883 181
7 950 634
3 227 504
6 217 126
6 217 126
85 242
0,00

k 31.12.2013
19 135 488
8 123 243
3 277 834
7 681 221
7 681 221
207 068
0,00

Environmentálny fond vytvoril opravné položky na klasifikované pohľadávky - stratové,
pochybné a sporné na sumu 7 681 221,- eur. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2013
narástli v porovnaní so stavom k 01.01.2013 o 1 464 095,- eur. Záväzky Environmentálneho
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fondu k 31.12.2013 narástli v porovnaní so stavom k 01.01.2013 o 121 826,- eur. Časť
záväzkov vyčíslených k 31.12.2013 vo výške 115 000,- eur predstavuje záväzok zo zmluvy
o poskytnutí úveru uzatvorenej do 31.12.2013, ktorý bude vyfinancovaný v roku 2014.
Environmentálny fond umožní príjemcovi podpory formou úveru čerpať zmluvne viazané
prostriedky na dohodnutý účel až po predložení potrebných dokumentov. Až do doby
predloženia stanovených dokladov a vyplatenia podpory sú pridelené zmluvne viazané
finančné prostriedky evidované na účtoch ostatných záväzkov.
Environmentálny fond vydal v roku 2013 rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania
pohľadávok štátu v celkovej výške 40 363,75 eur. Dôvodom upustenia od vymáhania týchto
pohľadávok je ich nevymožiteľnosť a tiež nehospodárnosť ich vymáhania. V zmysle § 9 ods.
10 zákona 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy, majetok štátu, pohľadávky
a záväzky, ktoré mali v správe obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja k 30.
septembru 2013 prechádzajú do správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z tohto
dôvodu rozhodnutia (vzniknuté pohľadávky) vydané Okresnými úradmi v sídle kraja - Odbor
starostlivosti o životné prostredie s dátumom vystavenia od 1. októbra 2013 do 31. decembra
2013 EF nebude evidovať vo svojom účtovníctve.
2.2

Inventarizácia

Príkazom riaditeľa Environmentálneho fondu číslo 1/2014 zo dňa 08.01.2014 bola nariadená,
v súlade s ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 31/2002 Z. z. o účtovníctve, riadna
inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Priebeh inventarizácie bol
organizačne zabezpečený menovaním ústrednej inventarizačnej komisie a čiastkových
inventarizačných komisií., ktoré vykonali príslušnú časť v čase od 20.01.2014 do 24.01.2014.
Dokladová inventúra bola dokumentovaná výstupmi zo systému SOFTIP (hlavná kniha).
Na základe vykonanej inventarizácie spísali čiastkové inventarizačné komisie inventarizačné
súpisy a inventarizačné zápisy, ktoré v zmysle harmonogramu termínov predložili ústrednej
inventarizačnej komisii, ktorá dňa 31.01.2014 spracovala zápis.
V uvedenom dokumente boli sumarizované čiastkové výsledky. Pri inventarizácii finančného
majetku – istiny z poskytnutých úverov bol zistený rozdiel v dokladovej evidencii z dôvodu,
že do informačného systému bola v decembri 2013 zaevidovaná nová žiadosť a poskytnutie
úveru, avšak zmluva bola podpísaná až v januári 2014 a úver bude čerpaný v roku 2012.
Prijaté bolo opatrenie, ktorým sa, po spracovaní predmetného úveru organizačnými zložkami
Environmentálneho fondu, vysporiada rozdiel medzi účtovnou evidenciou a dokladovým
stavom majetku. Ostatné inventarizačné komisie vykázali zhodu účtovného a dokladového
stavu majetku, záväzkov a pohľadávok.
3

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní
s verejnými prostriedkami

3.1

Výdavky na správu Environmentálneho fondu

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde prostriedky na
správu Environmentálneho fondu okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby nesmú
prekročiť 3 % z ročného príjmu Environmentálneho fondu.
Celkové výdavky na správu Environmentálneho fondu boli v úprave rozpočtu na rok 2013
v rovnakej výške ako v pôvodne schválenom rozpočte v sume 1 194 000,- eur, z toho bežné
výdavky boli v úprave navýšené na 1 187 664,- eur (rozdiel v porovnaní so schváleným
rozpočtom je + 7 664,- eur) a kapitálové výdavky boli znížené na 6 336,- eur (rozdiel
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v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom je – 7 664,- eur). Skutočné čerpanie celkových
výdavkov na správu Environmentálneho fondu bolo za obdobie január až december 2013 vo
výške 1 109 220,- eur.
Pre porovnanie vývoja rozpočtovania a čerpania výdavkov na správu uvádzame, že celkové
výdavky na správu v roku 2012 boli rozpočtované v sume 1 982 316,- eur, z toho bežné
výdavky boli rozpočtované v sume 1 132 156,- eur a kapitálové výdavky v sume 850 160,eur. Skutočné čerpanie celkových výdavkov na správu bolo v roku 2012 v sume 1 818 099,eur. Bežné výdavky boli čerpané v sume 974 967,- eur a kapitálové výdavky sa v sume
843 132,- eur. Rozpočtované aj skutočne čerpané výdavky na správu Environmentálneho
fondu boli v roku 2013 nižšie, pričom v obidvoch rokoch bol dodržaný zákonom stanovený
limit 3 % z ročného príjmu Environmentálneho fondu.
Skutočné čerpanie celkových výdavkov na správu Environmentálneho fondu bolo za obdobie
roka 2013 v sume 1 109 220,- eur, t. j. úspora 84 780,- eur v porovnaní s rozpočtom výdavkov
na správu Environmentálneho fondu na rok 2013.
pričom v obidvoch rokoch bol dodržaný zákonom stanovený limit 3 % z ročného príjmu
Environmentálneho fondu.
Z prírastku príjmov dosiahnutého za rok 2013 vo výške 47 789 103,- eur (bez príjmových
finančných operácií) predstavujú výdavky na správu 2,32 %.
Bežné výdavky na správu Environmentálneho fondu boli čerpané v sume 1 104 581,- eur.
Bežné výdavky boli čerpané na mzdy zamestnancov vo výške 593 478 ,- eur, odvody z miezd
vo výške 230 934,- eur, na bežné transfery na odstupné, na odchodné a na nemocenské dávky
v celkovej výške 9 285,- eur a na výdavky súvisiace s činnosťou Environmentálneho fondu
v oblasti tovarov a služieb vo výške 270 884,- eur.
Na obstarávanie kapitálových aktív sa čerpali za rok 2013 výdavky v celkovej výške 4 639,eEur a to na dodávku prijímačov a diaľkových ovládačov a nastavenie automatizácie už
existujúcej dvojkrídlovej garážovej brány, montáž klimatizačnej jednotky do kancelárie a na
nákup farebného multifunkčného laserového zariadenia.
3.2

Výnosy z predaja emisných kvót v dražbách a účel ich využitia

Environmentálny fond k 31.12.2013 disponoval finančnými prostriedkami, ktoré prijal
v rokoch 2012 až 2013 z dražby emisných kvót v celkovej výške 24 521 473,- eur. V roku
2012 prijal Environmentálny fond na osobitný bežný úročený účet vedený v Štátnej
pokladnici výnos z predaja emisných kvót v dražbách vo výške 12 193 290,- eur a v roku
2013 prijal výnos z predaja emisných kvót v dražbách vo výške 12 328 183,- eur.
Tieto finančné prostriedky sa stali príjmom Environmentálneho fondu v zmysle zákona
č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a následne zákona č. 414/2012 Z. z. z 28. novembra 2012 o obchodovaní
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. januára 2013.
V súlade s ustanovením § 26 ods. 3 zákona č. 414/2012 Z. z. vydalo Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzný právny predpis Vyhlášku č. 10 zo dňa 27. decembra 2012 s účinnosťou od 15. januára 2013, ktorým sa
ustanovuje účel využitia výnosov z predaja emisných kvót v dražbách.
V zmysle zákona č. 414/2012 Z. z. § 18 ods. 8 je výnos získaný z dražieb kvót do výšky 20 %
príjmom Environmentálneho fondu a možno ho použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
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Environmentálny fond môže použiť finančné prostriedky získané z dražby emisných kvót
v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde len na presne
vymedzený účel. Mali by sa použiť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej
environmentálnej politiky Slovenskej republiky.
Keďže tieto výnosy z dražby emisných kvót za roky 2012 a 2013 sa vykazujú v roku 2014
v rozpočte Environmentálneho fondu ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov,
ktoré sa môžu použiť ako:
- podpora formou úverov. V tomto prípade budú predstavovať výdavkové finančné
operácie, ktoré nemajú vplyv na vykazovaný prebytok alebo schodok v rozpočte
verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.
- podpora formou dotácie. V tomto prípade budú predstavovať výdavky
Environmentálneho fondu, ktoré ovplyvnia vykazovaný prebytok alebo schodok v
rozpočte verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (zníženie
prípadného prebytku alebo vznik/navýšenie schodku). V tomto prípade by bolo
potrebné urobiť úpravu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2014 a
predložiť na schválenie vláde SR.
Zhrnutie
Environmentálny fond spracoval podklady súvisiace s úpravou plánu v súlade jednotnou
metodikou platnou pre Európsku úniu. Po premietnutí navrhovaných úprav a zohľadnení
metodiky ESA 95 pri rozpočtovaní prebytku hospodárenia naďalej zostali zachované priority
v alokácii zdrojov.
Rozpočtované aj skutočne čerpané výdavky na správu Environmentálneho fondu boli v roku
2013 nižšie, pričom v obidvoch rokoch bol dodržaný zákonom stanovený limit 3 % z ročného
príjmu Environmentálneho fondu.
V oblasti dosiahnutia príjmov z predaja kapitálových aktív nebol splnený pôvodný zámer
v dôsledku nadobudnutia účinnosti platnej legislatívy v oblasti obchodovania s emisnými
kvótami.
Environmentálny fond vypracoval návrh záverečného účtu za rok 2013 v požadovanej
štruktúre a vypracovaný materiál poskytol obraz o aktivitách kontrolovaného subjektu.
Environmentálnemu fondu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.
Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané
doklady.
Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 23.04.2014.
Ing. Lýdia Hennelová
vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Igor Blaško
člen kontrolnej skupiny
S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 25.04.2014
PhDr. Branislav Valovič
riaditeľ
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