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ZÁZNAM
o výsledku kontroly
Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne
fondy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Október 2015

Zhrnutie:
Kontrola bola zaradená na základe Strategického plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky
2015-2017, v rámci nosnej témy - Fiškálna udržateľnosť a taktiež na základe rizikovej analýzy v
zmysle Smernice č. 1/2014 na zabezpečenie plánovania kontrolnej činnosti NKÚ SR s využitím
analýzy rizík.
Výsledky kontrolnej akcie ako čiastkové stanoviská za vybrané kapitoly budú využité pre
potreby vypracovania stanoviska NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2016, ktoré bude
vypracované a predložené do NR SR podľa § 5 odseku 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z.
o NKÚ SR v znení neskorších predpisov.
Predmetom kontroly bolo zhodnotiť rozpočtovanie kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP
SR a MH SR vrátane príslušných štátnych fondov na rok 2016, poukázať na prioritné oblasti a
riziká aj pri využití poznatkov z kontrolnej činnosti NKÚ SR.
Rozpočet príjmov MH SR na rok 2016 je stanovený vo výške 156 229 836 eur vrátane
prostriedkov EÚ, ktorých podiel na tejto sume je 69 466 316 eur. Záväzný ukazovateľ príjmov
kapitoly je 86 763 520 eur, z toho príjem z dividend je určený čiastkou 10 153 800 eur a z odvodov
od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav predstavuje sumu
72 802 500 eur.
Výdavky kapitoly sú stanovené vo výške 241 492 049 eur, z toho prostriedky štátneho
rozpočtu tvoria sumu 159 631 009 eur, prostriedky z rozpočtu EÚ 69 466 316 eur a prostriedky na
spolufinancovanie 12 394 724 eur. V kapitole MH SR sa na rok 2016 rozpočtujú výdavky EÚ
program
a spolufinancovanie
v rámci
2.
programového
obdobia
na
Operačný
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007-2013 a zároveň sa na rok
2016 rozpočtujú aj prostriedky 3. programového obdobia na roky 2014-2020 v rámci Operačného
programu Výskum a inovácie a prostriedky európskej územnej spolupráce.
Predložený návrh rozpočtu kapitoly MH SR na roky 2016-2018 pokryje nevyhnutné
výdavky rezortu. Pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti používania rozpočtových
prostriedkov je možné zabezpečiť plynulé plnenie úloh ministerstva.
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1552/01 z 02. 09. 2015 vykonali:
JUDr. Jana Pinčeková, vedúca kontrolnej skupiny
Mgr. Pavol Marko, člen kontrolnej skupiny
kontrolu Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné
štátne fondy, ktorej cieľom bolo: Zhodnotiť rozpočtovanie kapitoly MH SR na rok 2016, poukázať
na prioritné oblasti a riziká aj pri využití poznatkov z kontrolnej činnosti NKÚ SR.
Kontrola bola vykonaná v čase od 05.10.2015 do 19.10.2015 na:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava Ružinov, IČO 00686832
za kontrolované obdobie: 2014 (skutočnosť), 2015 (rozpočet a očakávaná skutočnosť) a 2016
(návrh rozpočtu).
Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré
vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných
štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií.
Účelom kontroly bolo: Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné
štátne fondy pre potreby vypracovania stanoviska NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016
podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov.
Predmetom kontroly bolo: Zhodnotiť rozpočtovanie kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP
SR a MH SR vrátane príslušných štátnych fondov na rok 2016, poukázať na prioritné oblasti a
riziká aj pri využití poznatkov z kontrolnej činnosti NKÚ SR..
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“ alebo „ministerstvo“) je rozpočtovou
organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet (ďalej len „ŠR“)
SR. Ako právnická osoba vystupuje MH SR v právnych vzťahoch vo svojom mene, plní úlohy ako
ústredný orgán štátnej správy v rozsahu ustanovenia § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
1 Rozpočtovanie príjmov kapitoly MH SR na rok 2016
Skutočnosť štruktúry rozpočtu príjmov ŠR kapitoly za rok 2014 a jej rozpočtovanie na roky 2015
a 2016 dokumentuje nasledujúca tabuľka (v tis. eur):
Názov ukazovateľa
Príjmy kapitoly spolu
z toho:

•
•

záväzný ukazovateľ
o príjmy z dividend
prostriedky z rozpočtu EÚ

2014 S

2015 R

2016 N

127 349

286 305

156 229

Rozdiel
2016 2015
-130 076

85 584
14 200
41 761

116 175
41 770
170 130

86 763
10 153
69 466

-29 412
-31 617
-100 664

Zdroj: Údaje RVS na roky 2016 až 2018
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Príjmy kapitoly na rok 2016 sú navrhnuté vo výške 156 229 tis. eur, z toho prostriedky zo
všeobecného rozpočtu EÚ v sume 69 466 tis. eur. Ich medziročné zníženie o -100 664 tis. eur sa
premieta v medziročnom znížení príjmov kapitoly na rok 2016 o sumu -130 076 tis. eur.
V súvislosti s príjmami kapitoly MH SR na rok 2016 sa neočakáva riziko z nenaplnenia príjmov.
Rozpočtové organizácie sa na výške príjmov podieľajú takto:
Puncový úrad SR získava príjmy výkonom puncovej kontroly a pre rok 2016 má určené príjmy vo
výške 600 000 eur. Príjmy na rok 2016 sú oproti roku 2015 nižšie o 5 000 eur.
Príjmy Slovenskej obchodnej inšpekcie na rok 2016 sú rozpočtované v čiastke 1 889 920 eur
a v porovnaní s rokom 2015 sú vyššie o 246 920 eur.
Slovenská obchodná inšpekcia získava príjmy najmä z pokút uložených v správnom konaní (95 %),
z prenájmu, z refakturácií nákladov za skúšky nevyhovujúcich vzoriek priemyselných výrobkov,
z dobropisov za úspory energií.
Na rok 2016 sú určené príjmy Hlavného banského úradu vo výške 33 215 eur, ktoré sú v porovnaní
s rokom 2015 nižšie o 16 660 eur. Rozpočtované príjmy pozostávajú z pokút a penále ako aj
z prenájmu budov, priestorov a objektov.
MH SR má na rok 2016 navrhnutý rozpočet príjmov vo výške 84 240 385 eur, z toho
10 153 800 eur tvoria príjmy z dividend. Ďalšie príjmy tvorí suma 72 802 500 eur z odvodov od
prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Sumu 272 660 eur
naplnia príjmy uplatňovaním biocídneho zákona ako ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené
na trh SR. Ďalšie príjmy tvorí 12 329 eur za prenájom majetku MH SR a 299 096 eur ako vratka
prostriedkov mesta Žilina. Príjmy za rok 2016 ovplyvní aj predaj majetku vo výške 700 000 eur.
Platobná jednotka – VOJ MH SR - príjmy z prostriedkov rozpočtu EÚ v rámci 2. programového
obdobia 2007 - 2013 sú pre realizáciu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast (ďalej len „OP KaHR“) rozpočtované na rok 2016 vo výške 22 847 346 eur, pričom rok 2016
je, čo sa týka čerpania týchto prostriedkov z 2. programového obdobia, záverečný.
Príjmy z prostriedkov rozpočtu EÚ v rámci tretieho programového obdobia 2014 -2020 sú pre
realizáciu Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) rozpočtované na rok
2016 vo výške 46 618 970 eur, v roku 2017 vo výške 159 177 310 eur a v roku 2018 vo výške
166 233 304 eur.
2 Rozpočtovanie výdavkov kapitoly MH SR na rok 2016
Skutočnosť štruktúry rozpočtu výdavkov ŠR kapitoly za rok 2014 a jej rozpočtovanie na roky 2015
a 2016 dokumentuje nasledujúca tabuľka (v tis. eur):
Názov ukazovateľa
Výdavky kapitoly spolu /Zdroje kapitoly
z toho:
• prostriedky štátneho rozpočtu
o 610 mzdy
o 630 tovary a služby
• prostriedky z rozpočtu EÚ
• spolufinancovanie zo ŠR
Zdroj: Údaje RVS na roky 2016 až 2018

2014 S

2015 R

2016 N

166 197

298 270

241 492

Rozdiel
2016 2015
-56 778

103 278
9 590
8 639
44 634
7 263

105 731
8 622
8 357
170 130
22 409

159 631
9 934
10 930
69 466
12 395

+53 900
+1 312
+2 574
-100 664
-10 014
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Rezort MH SR má v návrhu rozpočtu na rok 2016 navrhované výdavky vo výške 241 mil. eur, ktoré
oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 klesajú o 56,8 mil. eur, t. j. o 19,0 %, z dôvodu poklesu
zdrojov EÚ a spolufinancovania.
Rozpočtové prostriedky kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2016 v sume 160 mil. eur oproti
schválenému rozpočtu na rok 2015 rastú o 53,9 mil. eur, t. j. o 51,0 %. Nárast zaznamenali bežné aj
kapitálové výdavky.
V návrhu rozpočtu kapitoly MH SR na rok 2016 neboli premietnuté žiadne opatrenia týkajúce sa
oblasti zhospodárňovania riadenia v súvislosti s reformou ESO.
Vyplývajúce riziká pri čerpaní výdavkov
NKÚ SR upozorňuje na možné riziká v súvislosti s čerpaním fondov EÚ. Podľa poznatkov
z predchádzajúcich kontrol boli hlavnými dôvodmi nízkeho čerpania predovšetkým nedostatky vo
vykonaných verejných obstarávaniach, nízke a neefektívne čerpanie pridelených finančných
prostriedkov na strane prijímateľa a vysoká administratívna náročnosť.
MH SR odhaduje, že realizáciou a ukončovaním projektov bude možné do konca programového
obdobia vyčerpať a na EK deklarovať plánované výdavky v plnej požadovanej sume. Do čerpania
alokácie OP KaHR vstupujú aj iniciatívy Európskej komisie (ďalej len „EK“), ktorých stav je
v podmienkach MH SR nasledovný:
Za oblasť implementácie iniciatívy JEREMIE: Európsky investičný fond (ďalej len „EIF“) predložil
na MH SR žiadosť o NFP v celkovom objeme 40 mil. eur (z toho zdroj ERDF 34 mil. eur). Žiadosť
o NFP je v súčasnosti v štádiu administrácie a bude predložená na formálne schválenie ministrom
hospodárstva SR. Následne bude možné pristúpiť k podpisu Vedľajšieho protokolu č. 2 k Zmluve
o financovaní a Spoločného protokolu. Po podpise zmlúv zo strany EIF a MH SR a po predložení a
schválení žiadosti o platbu, ktorú následne predloží EIF na Riadiaci orgán pre OP KaHR, budú
prevedené finančné zdroje t. j. 40 mil. eur na tzv. tranzičný účet EIF. Finančné prostriedky EIF
následne vloží do Holdingového fondu JEREMIE. Celkový príspevok OP KaHR v Holdingovom
fonde JEREMIE sa tým zvýši na 107 058 823 eur (čím by sa podiel OP KaHR na celkovej alokácii
zvýšil na 76%), pričom celková alokácia finančných prostriedkov v Holdingovom fonde JEREMIE
by dosiahla 140 mil. eur.
MH SR zvažuje implementáciu iniciatívy JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné
investície v mestských oblastiach) v predpokladanom objeme cca 30 mil. eur, z toho 25,5 mil. eur
za zdroj ERDF.
Podľa vyjadrenia MH SR na elimináciu rizík nedočerpania Riadiaci orgán aktualizoval svoje
interné postupy, so zameraním hlavne na zlepšenie procesov overovania hospodárnosti
vynakladaných výdavkov v rámci projektov OP KaHR v súvislosti s požiadavkou EK prijať účinné
opatrenia na eliminovanie nedostatkov. Aktualizácia interných postupov bola časťou opatrení
navrhnutých EK za účelom odblokovania pozastavených platieb v rámci OP KaHR.
Na základe vykonaných aktivít zo strany Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a predložených
požadovaných podkladov uvoľnila EK platby pre OP KaHR dňa 9. 6. 2015 listom č. Ref.
Ares(2015)2410915. Výška finančnej opravy bola zo strany Certifikačného orgánu potvrdená
vo výške 22 761 651,80 eur za zdroj ERDF. Na základe požiadavky EK a MF SR, aby došlo
k deklarovaniu platieb z úrovne MF SR na EK ešte do 30. 6. 2015, MH SR intenzívne poskytovalo
súčinnosť Certifikačnému orgánu s cieľom splniť tento termín. MH SR konštatuje, že z úrovne
Certifikačného orgánu bola priebežná žiadosť o platbu č. 2511500701 zaslaná EK dňa 30. 6. 2015.
EK uvedenú žiadosť o platbu schválila dňa 19. 8. 2015. V rámci 4 aktuálne zablokovaných
projektov prijal Riadiaci orgán pre OP KaHR opatrenia pre ich čo najrýchlejšie odblokovanie.
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NKÚ SR na základe poznatkov z kontrol a dokladov získaných z MH SR upozorňuje na možné
riziká rozpočtovania výdavkov kapitoly na rok 2016 z dôvodu prebiehajúcich súdnych sporov
a postupného ukončovania ich konania. Podľa predložených dokladov MH SR k dnešnému dňu
eviduje 50 neukončených súdnych sporov. V prípade neúspechu v týchto sporoch by tak suma
výdavkov na úhradu nákladov vzniknutých z týchto sporov, ktoré vie ministerstvo vyčísliť,
predstavovala cca 24 362 648 eur. Do tejto sumy nie sú zahrnuté tri spory na základe žaloby
o náhradu škody, ktoré s ohľadom na výšku výdavkov možno považovať za najvýznamnejšie:
- Spor o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím MH SR, ktorým bola žalobcovi
(Slovenským elektrárňam, a.s.) uložená povinnosť dodať v rokoch 2009 a 2010 elektrickú energiu
vo všeobecnom hospodárskom záujme, v ktorom je výška náhrady škody vyčíslená na sumu 94 486
116 eur a trovy konania predbežne na 454 626 eur (v tejto sume nie je zahrnuté príslušenstvo
pohľadávky). V konaní pred súdom prvého a druhého stupňa bolo MH SR v danej veci úspešné,
avšak žalobca podal vo veci dovolanie.
- Spor o náhradu škody z titulu nesprávneho úradného postupu ÚRSO za roky 2004, 2005, 2006 pri
vydávaní cenových rozhodnutí ÚRSO pre SPP, v ktorom je výška náhrady škody vyčíslená na sumu
64 385 750 eur. (V tejto sume nie je zahrnuté príslušenstvo pohľadávky a trovy konania, ktorých
výšku nie je možné vyčísliť.) V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.
- Spor o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím ministra hospodárstva SR
a nesprávnym úradným postupom z dôvodu nevydania osvedčenia o súlade investičného zámeru
s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, v ktorom je výška náhrady škody vyčíslená na sumu
659 740 000 eur. (V tejto sume nie je zahrnuté príslušenstvo pohľadávky a trovy konania, ktorých
výšku nie je možné vyčísliť.) Žaloba v danej veci bola MH SR doručená 02.10.2014.
MH SR eviduje aktuálne dve konania, iniciované EK z dôvodu nedostatočnej implementácie právne
záväzných predpisov EÚ voči SR, ktoré sa týkajú implementácie komunitárnych aktov, ktorých
prebratie do právneho poriadku SR spadá do gestorstva MH SR. Ide o konania, v ktorých bolo,
resp. bude cestou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (ďalej len „MZVaEZ“)
Európskej Komisii (ďalej len „EK“) oznámené oficiálne stanovisko SR. V oblasti transpozičných
deficitov ide o prebratie nasledovnej smernice, u ktorej nebola vykonaná jej riadna notifikácia:
Smernica EP a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov). MH SR predložilo na rokovanie NR SR návrh zákona o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude
koncom mesiaca október predmetom rokovania NR SR v druhom čítaní. EK začala voči SR
konanie pre neplnenie zmluvných povinností – formálne oznámenie/výzva; porušenie č. 2015/0502.
Po publikácii zákona v Zbierke zákonov SR a jeho notifikovaní sa očakáva ukončenie konania,
iniciovaného EK.
Okrem konaní v rámci tzv. transpozičného deficitu prebieha ešte konanie vo veci
č. 7802/15 –
výhrady ohľadom správnosti a úplnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.
EK obdržala cestou MZVaEZ stanovisko SR k vytknutým skutočnostiam, v ktorých bola zároveň
oboznámená z legislatívnymi návrhmi (zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým
sa okrem iného novelizujú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), smerujúcimi k odstráneniu
deficitného stavu v preberaní aktov komunitárneho práva do právneho poriadku SR. V časovom
horizonte prvého polroka 2016 sa očakáva uzatvorenie oboch konaní, ktoré EK voči SR vedie.
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Z uvedených dôvodov sa nepredpokladá voči SR uloženie sankčných opatrení, ktoré by
v rozpočtovom roku 2016 mohli mať negatívny vplyv na štátny rozpočet.
Výdavky kapitoly smerujú do nasledovných oblastí (v tis. eur):
Názov ukazovateľa
Výdavky kapitoly spolu
z toho:
Reštrukt. priem. odvetví
Podpora podnikania
Podpora investičných projektov
Inovácie
Energetika
Cestovný ruch
OP Výskum a inovácie
Administratíva
Zdroj: Údaje RVS na roky 2016 až 2018

166 197

298 270

241 492

Zmena
2016 - 2015
-56 778

72 456
6 953
12 886
20 001
16 253
2 908
0
34 736

73 729
12 332
3 088
14 278
50 403
50 130
63 584
30 728

121 363
5 871
4 410
8 155
8 261
9 836
54 846
28 750

47 634
-6 461
1 322
-6 123
-42 142
-40 294
-8 738
-1 978

2014 S

2015 R

2016 N

Výdavky na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví v návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti
schválenému rozpočtu na rok 2015 rastú o 47,6 mil. eur t. j. o 64,6 %. Výdavky v tejto oblasti sú
smerované do oblasti uhoľného a rudného baníctva. Výdavky ďalej smerujú na zabezpečovanie
alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov. Transfer pre Národný jadrový fond na
vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi (ďalej len „NJF“) je určený v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o NJF na úhradu nákladov
vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých
pôvodca nie je známy. MH SR poskytuje NJF aj transfer z odvodu od prevádzkovateľov
prenosových a distribučných sústav, určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov na
krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky. Ďalšie výdavky sú určené na príspevok pre
domácnosti za spotrebovaný plyn.
V oblasti podpory podnikania výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2016 klesajú oproti schválenému
rozpočtu na rok 2015 o 6,46 mil. eur, t. j. o 52,4 %, čo je spôsobené poklesom výdavkov EÚ
a spolufinancovania na jednej strane a rastom rozpočtových prostriedkov na druhej strane.
Prostriedky ŠR sú smerované najmä na podporu startupov, administráciu podporných schém
a programov, podporu inovačných projektov a akčný plán znižovania administratívneho bremena.
Výdavky EÚ a spolufinancovania zo ŠR sú určené najmä na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry
hnedých parkov, na budovanie infraštruktúry zelených parkov.
Výdavky v oblasti podpory investičných projektov na rok 2016 v porovnaní so schváleným
rozpočtom na rok 2015 rastú o 1,32 mil. eur, t. j. o 42,8 % z dôvodu nárastu výdavkov na investičné
projekty. Výdavky na investičné projekty v roku 2016 sa predpokladajú financovať aj
z nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. V rámci tejto oblasti sa rozpočtujú aj
výdavky na administráciu SARIO.
Na podporu inovácií sa na rok 2016 navrhujú výdavky EÚ a spolufinancovania v sume 8,15 mil.
eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 klesajú o 6,12 mil. eur, t. j. o 42,9 % z dôvodu
ukončovania 2. programového obdobia. Hlavným účelom podpory podnikania v oblasti inovácií
a technologických transferov je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením
inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení, zlepšenie využívania
domácich a obnoviteľných surovín, ako aj tvorba pracovných miest prostredníctvom rozvoja
podnikania.
Celkové výdavky na podporu energetiky na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu na rok 2015
klesajú o 42,1 mil. eur, t. j. o 83,6 %, pričom výdavky EÚ a spolufinancovania klesajú o 40,1 mil.
eur z dôvodu ukončovania 2. programového obdobia a rozpočtové prostriedky o 2,0 mil. eur.
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Kompetencie v oblasti cestovného ruchu boli delimitované z MH SR na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“). Na základe Dohody o spolupráci
v rámci OP KaHR, uzatvorenej medzi MDVRR SR a MH SR sú prostriedky EÚ
a spolufinancovania rozpočtované v kapitole MH SR. Ostatné výdavky súvisiace s cestovným
ruchom sú rozpočtované v kapitole MDVRR SR. Výdavky EÚ a spolufinancovania na podporu
cestovného ruchu sú na rok 2016 rozpočtované v sume 9,84 mil. eur, čo je oproti schválenému
rozpočtu na rok 2015 menej o 40,3 mil. eur, t. j. o 80,4 % z dôvodu ukončovania 2. programového
obdobia .
Výdavky 3. programového obdobia v rámci OP VaI sa na rok 2016 navrhujú v sume 54,8 mil. eur,
čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 menej o 8,74 mil. eur,
t. j. o 13,7 %. Sú určené najmä na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít
v priemysle a službách, podporu podnikania prostredníctvom uľahčenia využívania nových
nápadov v hospodárstve, podporu zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom
podnikateľských inkubátorov.
Záver:
Výsledky kontroly budú využité pri vypracovaní stanoviska NKÚ SR k Návrhu štátneho
rozpočtu na rok 2016 podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom
úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Kontrolovanému subjektu 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 16.10.2015

JUDr. Jana Pinčeková
vedúca kontrolnej skupiny
Mgr. Pavol Marko
člen kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 16.10.2015

Ing. Albín Kotian
vedúci služobného úradu
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