


     



        



523

Z Á K O N

z 23. sep tem bra 2004

o roz poč to vých pra vid lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met a roz sah úpra vy

Ten to zá kon upra vu je
a) roz po čet sek to ra ve rej nej sprá vy (ïa lej len „ve rej ná

sprá va“), oso bit ne štát ny roz po čet, vzá jom né fi nanč -
né a s nimi sú vi sia ce vz�a hy v rám ci ve rej nej sprá vy
a tie to vz�a hy k ostat ným sub jek tom,

b) roz poč to vý pro ces, pra vid lá roz poč to vé ho hos po dá -
re nia, funk ciu a zos ta vo va nie zá ve reč né ho účtu ve -
rej nej sprá vy a štát ne ho zá ve reč né ho účtu,

c) pos ta ve nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky (ïa lej len „mi nis ter stvo fi nan cií“), ïal ších mi nis -
ter stiev a ostat ných ústred ných or gá nov štát nej
správy1) a iných práv nic kých osôb ve rej nej sprá vy
v roz poč to vom pro ce se,

d) zria ïo va nie roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko -
vých or ga ni zá cií a hos po dá re nie roz poč to vých or ga -
ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni zá cií.

§ 2

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) ve rej ný mi pros tried ka mi fi nanč né pros tried ky,

s kto rý mi hos po dá ria práv nic ké oso by ve rej nej sprá -
vy; ve rej ný mi pros tried ka mi sú aj pros tried ky Eu -
róp skej únie a od vo dy Eu róp skej únii,

b) schod kom štát ne ho roz po čtu zá por ný roz diel me dzi
príj ma mi štát ne ho roz po čtu a vý dav ka mi štát ne ho
roz po čtu,

c) pre byt kom štát ne ho roz po čtu klad ný roz diel me dzi
príj ma mi štát ne ho roz po čtu a vý dav ka mi štát ne ho
roz po čtu,

d) zá väz ným uka zo va te ¾om štát ne ho roz po čtu
1. li mit vý dav kov štát ne ho roz po čtu na rea li zá ciu

prog ra mu vlá dy Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„vlá da“) a čas ti prog ra mu vlá dy,

2. zá me ry a vy bra né cie le prog ra mu vlá dy,
3. prí jem ka pi to ly štát ne ho roz po čtu (ïa lej len „ka -

pi to la“), o kto rom to usta no ví zá kon o štát nom
roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok, 

4. li mit vý dav kov štát ne ho roz po čtu, kto rý usta no ví
zá kon o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to -
vý rok, ale bo li mit vý dav ku ur če ný pod ¾a § 6
ods. 3, § 22 ods. 1, § 24 ods. 6,

e) pros tried ka mi Eu róp skej únie fi nanč né pros tried ky
pos kyt nu té Slo ven skej re pub li ke z roz po čtu Eu róp -
skej únie, kto ré sa v Slo ven skej re pub li ke pos ky tu jú
pros tred níc tvom pla tob né ho or gá nu,2) 

f) od vod mi Eu róp skej únii fi nanč né pros tried ky od vá -
dza né Slo ven skou re pub li kou do roz po čtu Eu róp -
skej únie.

DRU HÁ ČASŤ
VE REJ NÁ SPRÁ VA

§ 3

Sub jek ty ve rej nej sprá vy

(1) Sub jek tmi ve rej nej sprá vy sú práv nic ké oso by za -
pí sa né v re gis tri or ga ni zá cií ve de nom Šta tis tic kým úra -
dom Slo ven skej re pub li ky pod ¾a oso bit né ho predpisu3)
a za ra de né vo ve rej nej sprá ve v sú la de s jed not nou me -
to di kou plat nou pre Eu róp sku úniu, a to
a) v ústred nej sprá ve, 
b) v územ nej samo sprá ve, 
c) vo fon doch so ciál ne ho po is te nia a fon doch zdra vot -

né ho po is te nia. 

(2) V ústred nej sprá ve sa vy ka zu jú štát ne roz poč to vé
or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé or ga ni zá cie, štát ne
úče lo vé fon dy (ïa lej len „štát ny fond“), Fond ná rod né ho 
ma jet ku Slo ven skej re pub li ky a Slo ven ský po zem ko vý
fond. V ústred nej sprá ve sa vy ka zu jú aj ve rej né vy so ké
školy4) a ïal šie sub jek ty, kto ré sú za pí sa né a za ra de né
v re gis tri pod ¾a od se ku 1. V územ nej samo sprá ve sa vy -
ka zu jú obce a vyš šie územ né cel ky a nimi zria de né roz -
poč to vé or ga ni zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie. Vo fon -
doch so ciál ne ho po is te nia a fon doch zdra vot né ho
po is te nia sa vy ka zu je So ciál na pois�ovňa5) a zdra vot né
po is �ov ne.
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1) Zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 1 písm. d) zá ko na č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár stve a o zme ne a do -

pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
§ 11 ods. 5 zá ko na č. 503/2001 Z. z. o pod po re re gio nál ne ho roz vo ja v zne ní zá ko na č. 351/2004 Z. z.

3) § 19 až 21 zá ko na č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke.
4) Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(3) Na sub jek ty ve rej nej sprá vy, kto rý mi sú obce, vyš -
šie územ né cel ky a nimi zria de né roz poč to vé or ga ni zá -
cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie sa vz�a hu je ten to zá kon,
ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 4

Roz po čet ve rej nej sprá vy

(1) Roz po čet ve rej nej sprá vy je stred no do bým eko no -
mic kým ná stro jom fi nanč nej po li ti ky štá tu. Zos ta vu je
sa kaž do roč ne naj me nej na tri roz poč to vé roky. Roz -
poč to vý rok je zhod ný s ka len dár nym ro kom. Roz po čet
ve rej nej sprá vy tvo ria
a) štát ny roz po čet na prí sluš ný roz poč to vý rok a sú hrn

roz poč tov ostat ných sub jek tov ve rej nej sprá vy na
prí sluš ný roz poč to vý rok,

b) štát ny roz po čet na rok na sle du jú ci po prí sluš nom
roz poč to vom roku a sú hrn roz poč tov ostat ných sub -
jek tov ve rej nej sprá vy na rok na sle du jú ci po prí sluš -
nom roz poč to vom roku,

c) štát ny roz po čet na rok na sle du jú ci po roku, na kto rý 
sa zos ta vil štát ny roz po čet pod ¾a pís me na b), a sú hrn
roz poč tov ostat ných sub jek tov ve rej nej sprá vy na
rok na sle du jú ci po roku, na kto rý sa zos ta vi li  roz -
poč ty pod ¾a pís me na b).

(2) Roz poč to va né príj my a roz poč to va né vý dav ky roz -
poč tov uve de ných v od se ku 1 písm. b) a c) nie sú zá väz -
ný mi uka zo va te¾ mi.

(3) Mi nis ter stvo fi nan cií pred kla dá roz po čet ve rej nej
sprá vy na schvá le nie vlá de. Vlá da pred kla dá Ná rod nej
rade Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ná rod ná rada“)
vlád ny ná vrh zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš ný
roz poč to vý rok a na in for má ciu roz po čet ve rej nej sprá -
vy.

(4) V roz po čte ve rej nej sprá vy, pri sle do va ní pl ne nia
roz po čtu ve rej nej sprá vy a pri po hy boch na úč toch fi -
nanč ných ak tív sa uplat ňu je roz poč to vá kla si fi ká cia,
pod ¾a kto rej sa jed not ne ur ču jú a trie dia príj my a vý -
dav ky roz po čtu ve rej nej sprá vy vrá ta ne ich vec né ho
vy me dze nia, a fi nanč né ope rá cie s fi nanč ný mi ak tí va -
mi. Roz poč to vú kla si fi ká ciu tvo rí dru ho vá kla si fi ká -
cia, or ga ni zač ná kla si fi ká cia, eko no mic ká kla si fi ká cia
a funk čná kla si fi ká cia. Funk čná kla si fi ká cia sa po u ží -
va naj mä na úče ly me dzi ná rod né ho po rov ná va nia vý -
dav kov ve rej nej sprá vy pod ¾a funk cií ve rej nej sprá vy;
funk čnú kla si fi ká ciu usta no vu je oso bit ný pred pis.6)
Dru ho vú kla si fi ká ciu, or ga ni zač nú kla si fi ká ciu a eko -
no mic kú kla si fi ká ciu usta no vu je opat re nie, kto ré vydá
mi nis ter stvo fi nan cií a kto ré sa vy hla su je uve rej ne ním
ozná me nia o jeho vy da ní v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej
re pub li ky. Po vin nos� uplat ňo va� roz poč to vú kla si fi ká -
ciu sa vz�a hu je na všet ky sub jek ty ve rej nej sprá vy.

(5) Roz po čet ve rej nej sprá vy v jed not nej me to di ke
plat nej pre Eu róp sku úniu v jed not li vých roz poč to vých
ro koch tvo ria
a) ča so vo roz lí še né príj my a ča so vo roz lí še né vý dav ky

ve rej nej sprá vy,

b) roz poč to vé vz�a hy v rám ci ve rej nej sprá vy a roz poč -
to vé vz�a hy k ostat ným sub jek tom,

c) scho dok roz po čtu ve rej nej sprá vy ale bo pre by tok
roz po čtu ve rej nej sprá vy.

(6) Pre pot re by vy čís le nia roz poč to va né ho schod ku
roz po čtu ve rej nej sprá vy v roz poč to vom roku ale bo roz -
poč to va né ho pre byt ku roz po čtu ve rej nej sprá vy v roz -
poč to vom roku v jed not nej me to di ke plat nej pre Eu róp -
sku úniu do roz poč tov sub jek tov ve rej nej sprá vy
ne pat ria
a) v ča so vo roz lí še ných príj moch tie to fi nanč né ope rá -

cie s fi nanč ný mi ak tí va mi:
1. pri ja té úve ry, pô žič ky a ná vrat né fi nanč né vý po -

mo ci, 
2. splát ky pos kyt nu tých úve rov, pô ži čiek a ná vrat -

ných fi nanč ných vý po mo cí,
3. príj my z pre daja ma jet ko vých účas tí,
4. zos tat ky pros tried kov z pred chá dza jú ce ho roz -

poč to vé ho roka,
b) v ča so vo roz lí še ných vý dav koch tie to fi nanč né ope -

rá cie s fi nanč ný mi ak tí va mi:
1. pos kyt nu té úve ry, pô žič ky a ná vrat né fi nanč né

vý po mo ci, 
2. splát ky pri ja tých úve rov, pô ži čiek a ná vrat ných

fi nanč ných vý po mo cí, 
3. vý dav ky na ob sta ra nie ma jet ko vých účas tí. 

(7) Scho dok roz po čtu ve rej nej sprá vy v jed not nej me -
to di ke plat nej pre Eu róp sku úniu je zá por ný roz diel
me dzi ča so vo roz lí še ný mi príj ma mi ve rej nej sprá vy
a ča so vo roz lí še ný mi vý dav ka mi ve rej nej sprá vy.

(8) Pre by tok roz po čtu ve rej nej sprá vy v jed not nej me -
to di ke plat nej pre Eu róp sku úniu je klad ný roz diel me -
dzi ča so vo roz lí še ný mi príj ma mi ve rej nej sprá vy a ča so -
vo roz lí še ný mi vý dav ka mi ve rej nej sprá vy.

§ 5

Štát ne fon dy

(1) Štát ny fond je práv nic ká oso ba, kto rá sa zria ïu je
zá ko nom na fi nan co va nie oso bit ne ur če ných úloh štá -
tu. Správ com štát ne ho fon du je ústred ný or gán štát nej
sprá vy usta no ve ný zá ko nom. Správ ca štát ne ho fon du
pred kla dá mi nis ter stvu fi nan cií ná vrh roz po čtu štát ne -
ho fon du na prí sluš ný roz poč to vý rok, pre h¾ad po h¾a -
dá vok štát ne ho fon du a zá väz kov štát ne ho fon du a ná -
vrh zá ve reč né ho účtu štát ne ho fon du. 

(2) Zdro je štát ne ho fon du a spô sob po u ži tia jeho
pros tried kov usta no vu je zá kon, kto rým sa štát ny fond
zria ïu je. Ako do pln ko vý zdroj štát ne ho fon du mož no
pros tred níc tvom správ cu štát ne ho fon du pos kyt nú�
do tá ciu zo štát ne ho roz po čtu v roz sa hu schvá le nom zá -
ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok. 

(3) Roz po čet štát ne ho fon du schva ¾u je vlá da spolu
s ná vr hom zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš ný
roz poč to vý rok. 

(4) Slo ven ská re pub li ka ne ru čí za zá väz ky štát ne ho
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6) Vy hláš ka Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 195/2003 Z. z., kto rou sa vy dá va šta tis tic ká kla si fi ká cia vý dav kov ve rej nej sprá -
vy.



fon du a štát ny fond ne ru čí za zá väz ky Slo ven skej re -
pub li ky.

(5) Štát ny fond ne mô že by� zria ïo va te ¾om ani za kla -
da te ¾om inej práv nic kej oso by.

TRE T IA  ČASŤ

ŠTÁT NY ROZ PO ČET,
ŠTÁT NE FI NANČ NÉ AK TÍ VA

A ŠTÁT NE FI NANČ NÉ PA SÍ VA

§ 6

Štát ny roz po čet

(1) Štát ny roz po čet je zá klad nou sú čas �ou roz po čtu
ve rej nej sprá vy a za bez pe ču je sa ním fi nan co va nie
hlav ných funk cií štá tu v prí sluš nom roz poč to vom
roku. Štát ny roz po čet na prí sluš ný roz poč to vý rok ob -
sa hu je roz poč to va né príj my, roz poč to va né vý dav ky a fi -
nanč né ope rá cie so štát ny mi fi nanč ný mi ak tí va mi a iné 
ope rá cie, kto ré ovplyv ňu jú stav štát nych fi nanč ných
ak tív ale bo štát nych fi nanč ných pa sív.

(2) Štát ny roz po čet na prí sluš ný roz poč to vý rok
schva ¾u je ná rod ná rada zá ko nom o štát nom roz po čte.
Zá ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok sa schva ¾u je li mit vý dav kov štát ne ho roz po čtu, ma -
xi mál na výš ka roz poč to va né ho schod ku ale bo mi ni -
mál na výš ka roz poč to va né ho pre byt ku štát ne ho  roz -
poč tu, ak nie sú príj my štát ne ho roz po čtu a vý dav ky
štát ne ho roz po čtu vy rov na né. V zá ko ne o štát nom roz -
po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok sa roz po čtu je aj výš -
ka príj mov štát ne ho roz po čtu, pri čom zá kon o štát nom
roz po čte môže usta no vi�, že nie ktoré príj my ka pi tol sú
zá väz ným uka zo va te ¾om ka pi to ly. V zá ko ne o štát nom
roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok sa roz po čtu jú vý -
dav ky ka pi to ly na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko -
nu štát nej sprá vy ob ciam a vý dav ky ka pi to ly na úhra du 
ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy vyš ším
územ ným cel kom ako zá väz né uka zo va te le štát ne ho
roz po čtu. Po dro bné čle ne nie príj mov štát ne ho roz po č -
tu a vý dav kov štát ne ho roz po čtu určí zá kon o štát nom
roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok. Zá ko nom o štát -
nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok mož no spl -
no moc ni� vlá du na pre vza tie úve ru v prí sluš nom roz -
poč to vom roku. 

(3) Zá väz né uka zo va te le schvá le né zá ko nom o štát -
nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok roz pi su je mi -
nis ter stvo fi nan cií všet kým správ com ka pi tol, pri čom
tie to uka zo va te le môže ur či� po dro bnej šie.

(4) Mi nis ter stvo fi nan cií naj ne skôr do 60 dní po na -
do bud nu tí účin nos ti zá ko na o štát nom roz po čte na prí -
sluš ný roz poč to vý rok zve rej ňu je úda je štát ne ho  roz -
poč tu spô so bom pod ¾a oso bit né ho zá ko na.7)

(5) Štát ny roz po čet tvo ria naj mä

a) príj my štát ne ho roz po čtu v čle ne ní pod ¾a ka pi tol,
b) vý dav ky štát ne ho roz po čtu na vy ko ná va nie ak ti vít

ne vy hnut ných na pl ne nie zá me rov a cie ¾ov prog ra -
mov vlá dy v čle ne ní pod ¾a ka pi tol,

c) pre by tok štát ne ho roz po čtu ale bo scho dok štát ne ho
roz po čtu, ak príj my a vý dav ky nie sú vy rov na né.

§ 7

Príj my štát ne ho roz po čtu

(1) Príj my štát ne ho roz po čtu sú
a) dane, po ku ty a iné sank cie spo je né s da ňou (ïa lej

len „daň“) od práv nic kých osôb a fy zic kých osôb,
kto rých síd lo ale bo byd li sko je na úze mí Slo ven skej
re pub li ky, ok rem daní, kto ré sú pod ¾a oso bit né ho
pred pi su príj mom roz poč tov obcí, roz poč tov vyš ších
územ ných cel kov ale bo roz poč tov iných práv nic kých 
osôb pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8)

b) dane od práv nic kých osôb a fy zic kých osôb, kto rých
síd lo ale bo byd li sko je mimo úze mia Slo ven skej re -
pub li ky a kto ré majú príj my zo zdroja9) na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, ok rem daní, kto ré sú pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su príj mom roz poč tov obcí, roz poč tov
vyš ších územ ných cel kov ale bo roz poč tov iných
práv nic kých osôb pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8)

c) po plat ky,10) po ku ty a iné sankcie11) spo je né s po plat -
kom a iné sank cie pod ¾a oso bit ných pred pi sov, ak
oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak,

d) úro ky z pros tried kov zís ka ných z úve rov pri ja tých
vlá dou zís ka né za ob do bie od ich pri ja tia do ich  po -
užitia, 

e) príj my ka pi tol,
f) vrat ky prí spev kov, do tá cií a od vo dy vy plý va jú ce zo

zúč to va nia fi nanč ných vz�a hov so štát nym roz po č -
tom,

g) vý no sy z ma jet ko vých účas tí štá tu a vý no sy z pre vo -
du sprá vy ma jet ku vo vlast níc tve Slo ven skej re pub -
li ky (ïa lej len „ma je tok štá tu“), ako aj z pre vo du
vlast níc tva ma jet ku štá tu s vý nim kou vý no sov z pre -
vo du sprá vy ale bo z pre vo du vlast níc tva ma jet ku
štá tu v sprá ve štát nej prí spev ko vej or ga ni zá cie a vý -
no sov, o kto rých oso bit ný pred pis usta no vu je
inak,12)

h) od vod za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pod ¾a toh to
zá ko na s vý nim kou od vo du za po ru še nie fi nanč nej
dis cip lí ny z pros tried kov Eu róp skej únie,

i) pe ná le a po ku ty v sú la de s § 31 a 32 zá ko na, pri čom
prí jem z pe ná le za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny
z pros tried kov Eu róp skej únie sa zní ži o úrok
z omeš ka nia za pla te ný Eu róp skej únii,

j) vrat ky za pros tried ky štát ne ho roz po čtu vrá te né Eu -
róp skej únii v pred chá dza jú cich ro koch,

k) po diel na vy bra tých fi nanč ných pros tried koch od vá -
dza ných do roz po čtu Eu róp skej únie ako kom pen zá -
cia vý dav kov sú vi sia cich s ich vý be rom,

Strana 4640 Zbierka zákonov č. 523/2004 Čiastka 220

7) § 4 ods. 2 a 3 zá ko na č. 211/2000 Z. z. o slo bod nom prí stu pe k in for má ciám a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon o slo bo de
in for má cií).

8) Na prí klad zá kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
 9) § 16 zá ko na č. 595/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 177/2004 Z. z.
10) Na prí klad § 7 ods. 1 zá ko na č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie ovzdu šia v zne ní zá ko na č. 553/2001 Z. z.
11) Na prí klad § 8 ods. 5 zá ko na č. 401/1998 Z. z. v zne ní zá ko na č. 478/2002 Z. z.
12) Na prí klad zá kon č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma jet ku štá tu na iné oso by v zne ní ne skor ších pred pi sov.



l) úro ky z kre dit ných zos tat kov pe ňaž ných pros tried -
kov ve de ných na úč toch Štát nej pok lad ni ce v Ná rod -
nej ban ke Slo ven ska, ban ke ale bo po boč ke za hra -
nič nej ban ky zní že né o úro ky pla te né Štát nou
pok lad ni cou a vý no sy z fi nanč ných ope rá cií za bez -
pe čo va ných Štát nou pok lad ni cou zní že né o ná kla dy
na tie to fi nanč né ope rá cie,

m) vý no sy z pros tried kov štát ne ho roz po čtu, ak oso bit -
ný pred pis ne us ta no vu je inak,

n) ïal šie príj my usta no ve né oso bit ným zá ko nom.

(2) Pros tried ky Eu róp skej únie sa za ra ïu jú do príj -
mov štát ne ho roz po čtu, ak z práv nych ak tov Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie ne vy plý va nie čo
iné.

§ 8

Vý dav ky štát ne ho roz po čtu 

(1) Zo štát ne ho roz po čtu sa hra dia
a) vý dav ky štát nych roz poč to vých or ga ni zá cií a prí -

spev ky štát nym prí spev ko vým or ga ni zá ciám, 
b) vý dav ky vy plý va jú ce z me dzi ná rod ných zmlúv, kto -

rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná,
c) vý dav ky sú vi sia ce s pos ky to va ním me dzi ná rod nej

po mo ci roz vo jo vým kra ji nám a naj me nej roz vi nu tým 
kra ji nám,

d) od vo dy Eu róp skej únii ok rem cla a od vo dov z pro -
duk cie cuk ru,13)

e) vý dav ky na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu
štát nej sprá vy ob ciam a vyš ším územ ným cel kom,

f) vý dav ky na ná hra du stra ty pri za bez pe čo va ní vý ko -
nov vo ve rej nom zá uj me a ná hra da ujmy spô so be nej
štá tom,

g) úro ky a po plat ky spo je né so sprá vou schod ku štát -
ne ho roz po čtu a štát ne ho dlhu, 

h) úro ky spo je né s rea li zá ciou zá ru ky pos kyt nu tej štá -
tom, ak nie sú pos kyt nu té for mou ná vrat nej fi nanč -
nej vý po mo ci,

i) ïal šie vý dav ky usta no ve né zá ko nom o štát nom roz -
po čte ale bo oso bit ným zá ko nom.

(2) Z vý dav kov štát ne ho roz po čtu mož no v sú la de so
zá ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok pos ky to va� do tá cie práv nic kým oso bám a fy zic kým
oso bám. Do tá cie s vý nim kou do tá cií na úhra du ná kla -
dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy ob ciam a vyš -
ším územ ným cel kom, do tá cií na ná hra du stra ty pri za -
bez pe čo va ní vý ko nov vo ve rej nom zá uj me, do tá cií na
fi nan co va nie spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub -
li ky a Eu róp skej únie a do tá cií ve rej ným vy so kým ško -
lám pos ky tu je správ ca ka pi to ly vo svo jej vec nej pô sob -
nos ti spra vid la na zá kla de žia dos ti. Roz sah a ïal šie
pod mien ky pos ky to va nia do tá cií a spô sob ich pos ky to -
va nia usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto -
rý vydá správ ca ka pi to ly, kto rý je or gá nom štát nej
sprá vy, ak nie sú usta no ve né oso bit ným zá ko nom. Ak
správ ca ka pi to ly nie je or gá nom štát nej sprá vy, môže
pos ky to va� do tá cie za pod mie nok usta no ve ných zá ko -
nom. Po u ži tie do tá cií pod lie ha po vin né mu roč né mu

zúč to va niu so štát nym roz po čtom, kto ré ho spô sob ur -
ču je mi nis ter stvo fi nan cií.

(3) Na po u ži tie úče lo vo ur če ných pros tried kov Eu -
róp skej únie za ra de ných do príj mov štát ne ho roz po čtu
sa v štát nom roz po čte roz po čtu jú prí sluš né vý dav ky.
Sú čas �ou vý dav kov prí sluš nej ka pi to ly sú aj pros tried -
ky štát ne ho roz po čtu ur če né na fi nan co va nie spo loč -
ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu róp skej
únie.

(4) Vý dav ky štát ne ho roz po čtu sa roz po čtu jú a  po -
skytujú for mou bež ných vý dav kov a ka pi tá lo vých vý -
dav kov. Vec né vy me dze nie bež ných vý dav kov a ka pi tá -
lo vých vý dav kov ob sa hu je eko no mic ká kla si fi ká cia
vý dav kov (§ 4 ods. 4). Ka pi tá lo vé vý dav ky mož no po u ži�
aj v na sle du jú cich roz poč to vých ro koch až do ich vy čer -
pa nia na ur če ný účel. Pros tried ky Eu róp skej únie
a pros tried ky štát ne ho roz po čtu ur če né na fi nan co va -
nie spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu -
róp skej únie mož no po u ži� aj v na sle du jú cich roz poč to -
vých ro koch až do ich vy čer pa nia na ur če ný účel. Bež né 
vý dav ky na tr van li vé to va ry a vy ba ve nie na vo jen ské
úče ly, na vý stav bu vo jen ské ho cha rak te ru a vo jen -
ských bu dov mož no so sú hla som mi nis tra fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter fi nan cií“) po u ži�
aj v na sle du jú com roz poč to vom roku na ur če ný účel.

(5) Bež né vý dav ky s vý nim kou miezd, pla tov, slu žob -
ných príj mov a ostat ných osob ných vy rov na ní, kto ré
boli pos kyt nu té práv nic kej oso be ale bo fy zic kej oso be
prí sluš ným správ com ka pi to ly ako bež ný trans fer po
1. ok tób ri roz poč to vé ho roka a kto ré ne bo lo mož né  po -
uži� do kon ca prí sluš né ho roz poč to vé ho roka, mož no
po u ži� do 31. mar ca na sle du jú ce ho roz poč to vé ho roka. 

(6) Správ ca ka pi to ly je po vin ný ozná mi� mi nis ter stvu 
fi nan cií výš ku všet kých vý dav kov pod ¾a od se ku 4, kto -
ré po u ži je až v na sle du jú com roz poč to vom roku, a to
naj ne skôr do 20. no vem bra bež né ho roz poč to vé ho
roka; na zá kla de ozná me nia mi nis ter stvo fi nan cií via že
v roz po čte prí sluš nej ka pi to ly na bež ný roz poč to vý rok
vý dav ky v ozná me nej výš ke s vý nim kou pros tried kov
Eu róp skej únie a pros tried kov štát ne ho roz po čtu ur če -
ných na fi nan co va nie spo loč ných prog ra mov Slo ven -
skej re pub li ky a Eu róp skej únie, kto ré mi nis ter stvo
via že až po do ru če ní po tvr de nia toh to ozná me nia v ter -
mí ne do 15. de cem bra bež né ho roz poč to vé ho roka.
O sumu via za ných pros tried kov mi nis ter stvo fi nan cií
po vo lí pre kro če nie li mi tu vý dav kov prí sluš nej ka pi to le
v na sle du jú com roz poč to vom roku.

(7) Scho dok štát ne ho roz po čtu schvá le ný zá ko nom
o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok mož no
v prí sluš nom roz poč to vom roku pre kro či� o klad ný roz -
diel me dzi su mou pros tried kov via za ných v pred chá -
dza jú com roz poč to vom roku pod ¾a od se ku 6, po u ži tých 
v prí sluš nom roz poč to vom roku, a su mou pros tried kov
via za ných v prí sluš nom roz poč to vom roku pod ¾a od se -
ku 6, ur če ných na po u ži tie v na sle du jú com roz poč to -
vom roku.

(8) Scho dok štát ne ho roz po čtu schvá le ný zá ko nom
o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok sa zni -
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13) Zá kon č. 473/2003 Z. z. 



žu je v prí sluš nom roz poč to vom roku o zá por ný roz diel
me dzi su mou pros tried kov via za ných v pred chá dza jú -
com roz poč to vom roku pod ¾a od se ku 6, po u ži tých v prí -
sluš nom roz poč to vom roku, a su mou pros tried kov via -
za ných v prí sluš nom roz poč to vom roku pod ¾a od se ku 6,
ur če ných na po u ži tie v na sle du jú com roz poč to vom
roku.

 (9) Vý dav ky štát ne ho roz po čtu ne mož no po u ži� na
ma jet ko vú účas� v inej práv nic kej oso be ale bo na za lo -
že nie ale bo zria de nie inej práv nic kej oso by ako roz poč -
to vej or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vej or ga ni zá cie. Na
tie to úče ly mož no po u ži� len štát ne fi nanč né ak tí va
v sprá ve mi nis ter stva fi nan cií.

(10) Vý ko nu roz hod nu tia pod ¾a oso bit ných predpi -
sov14) ne pod lie ha jú pros tried ky pos kyt nu té zo štát ne ho 
roz po čtu a z roz po čtu Eu róp skej únie a hnu te¾ ný a ne -
hnu te¾ ný ma je tok, ak je ob sta ra ný z  pro striedkov  po -
skytnutých zo štát ne ho roz po čtu a z roz po čtu Eu róp -
skej únie.

§ 9

Ka pi to ly 

(1) Príj my štát ne ho roz po čtu a vý dav ky štát ne ho roz -
po čtu sú or ga ni zač ne uspo ria da né do ka pi tol. Ka pi to lu
tvo rí roz po čet 
a) kaž dé ho mi nis ter stva vrá ta ne roz poč tov roz poč to -

vých or ga ni zá cií, kto ré sú za po je né na jeho roz po čet, 
a vrá ta ne fi nanč ných vz�a hov k jeho prí spev ko vým
or ga ni zá ciám a fi nanč ných vz�a hov k ïal ším práv -
nic kým oso bám a fy zic kým oso bám, kto rých fi nan -
co va nie je v jeho vec nej pô sob nos ti, 

b) Kan ce lá rie Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky,
c) Kan ce lá rie pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky,
d) Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky,
e) Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky,
f) Naj vy ššie ho súdu Slo ven skej re pub li ky,
g) Ge ne rál nej pro ku ra tú ry Slo ven skej re pub li ky,
h) Slo ven skej aka dé mie vied,
i) Naj vy ššie ho kon trol né ho úra du Slo ven skej re pub li -

ky,
j) ostat ných ústred ných or gá nov štát nej sprá vy,1) kto -

ré nie sú za po je né na roz po čet prí sluš né ho mi nis ter -
stva,

k) Slo ven skej in for mač nej služ by,
l) Vše obec nej pok lad nič nej sprá vy.

(2) Or ga ni zač né uspo ria da nie ka pi tol je uve de né
v or ga ni zač nej kla si fi ká cii roz poč to vej kla si fi ká cie.

(3) Ka pi to lu Vše obec ná pok lad nič ná sprá va spra vu je 
mi nis ter stvo fi nan cií a tvo ria ju príj my štát ne ho  roz -
poč tu vrá ta ne da ňo vých príj mov a vý dav ky štát ne ho
roz po čtu, kto ré ne sú vi sia s príj ma mi a s vý dav ka mi
ostat ných ka pi tol.

(4) Správ ca ka pi to ly pod ¾a od se ku 1 je po vin ný 
a) vy pra cú va� ná vrh roz po čtu ka pi to ly vrá ta ne ná vr -

hov zá me rov a cie ¾ov prog ra mov a fi nanč ných vz�a -

hov k štát nym fon dom, kto ré spra vu je, ko or dinova�
účas� ria de ných roz poč to vých or ga ni zá cií, prí spev -
ko vých or ga ni zá cií a ním spra vo va ných štát nych
fon dov na zos ta ve ní toh to ná vr hu; ná vrh vý dav kov
na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej
sprá vy ob ciam a vyš ším územ ným cel kom pre ro kú va 
s re pub li ko vý mi zdru že nia mi obcí a so zá stup ca mi
vyš ších územ ných cel kov a ná vrh roz po čtu ka pi to ly
pred kla dá mi nis ter stvu fi nan cií v ním ur če nom roz -
sa hu a ter mí ne,

b) vy pra cú va� ná vrh roz po čtu ka pi to ly v sú la de s vlád -
nym ná vr hom zá ko na o štát nom roz po čte a pred -
klada� ho v ter mí ne ur če nom na pred lo že nie ná vr hu
roz po čtu ve rej nej sprá vy prí sluš né mu or gá nu ná -
rod nej rady,

c) ko or dinova� čin nos� správ cov iných ka pi tol, kto rí sa
zú čas tňu jú na pl ne ní me dzi re zort né ho prog ra mu
vlá dy, kto ré ho je ges to rom, 

d) spo lu pracova� s ges to rom me dzi re zort né ho prog ra -
mu vlá dy, na kto rom sa zú čas tňu je,

e) mo ni torova� a hod noti� pl ne nie zá me rov a cie ¾ov  pro -
gramov vlá dy roz poč to va ných v rám ci ka pi to ly,

f) roz pisova� schvá le né zá väz né uka zo va te le ka pi to ly, 
a to pre vlast né roz poč to vé hos po dá re nie a pre roz -
poč to vé or ga ni zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie vo
svo jej vec nej pô sob nos ti; zá väz né uka zo va te le roz -
pi su je v roz sa hu usta no ve nom tým to zá ko nom a zá -
ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok; sú čas �ou toh to roz pi su pre prí spev ko vú or ga -
ni zá ciu je aj sú hrn úloh a čin nos tí, kto ré má prí -
spev ko vá or ga ni zá cia v sú la de s pred me tom svo jej
čin nos ti v prí sluš nom roz poč to vom roku za bez pe -
či�,

g) oznamova� ob ciam a vyš ším územ ným cel kom, kto ré 
za bez pe ču jú pre ne se ný vý kon štát nej sprá vy, sumu
vý dav kov na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu
štát nej sprá vy v le ho te do 30 dní po na do bud nu tí
účin nos ti zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš ný
roz poč to vý rok,

h) za bez pečova� uvo¾ ňo va nie vý dav kov na úhra du ná -
kla dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy tak, aby
ho bolo mož né ply nu le fi nan co va�,

i) usmerňova� hos po dá re nie s roz poč to vý mi pros tried -
ka mi ka pi to ly,

j) vy pra cú va� sprá vy o vý vo ji roz poč to vé ho hos po dá re -
nia ka pi to ly, pred klada� ich mi nis ter stvu fi nan cií
v ním ur če nom roz sa hu a ter mí ne a pre ro kú va� ich
v prí sluš nom or gá ne ná rod nej rady,

k) vy pra cú va� sú hrnné vý ka zy a pre h¾ad o roz poč to -
vých opat re niach za celú ka pi to lu a pred klada� ich
spô so bom ur če ným mi nis ter stvom fi nan cií a v ním
ur če nom roz sa hu, štruk tú re a ter mí ne,

l) zve rejňova� úda je roz po čtu ka pi to ly naj ne skôr do
60 dní po na do bud nu tí účin nos ti zá ko na o štát nom
roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok spô so bom  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.7) 

(5) Ná vrh roz po čtu ka pi to ly a ná vrh zá ve reč né ho
účtu ka pi to ly pred kla dá Naj vy šší súd Slo ven skej re -
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14) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria -
dok) a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní
a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



pub li ky a Ge ne rál na pro ku ra tú ra Slo ven skej re pub li ky 
v roz sa hu a v ter mí noch ur če ných mi nis ter stvom ale bo
zá ko nom aj Mi nis ter stvu spra vod li vos ti Slo ven skej re -
pub li ky. Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub -
li ky sa vy jad ru je k ná vr hu roz po čtu ka pi to ly a k ná vr hu 
zá ve reč né ho účtu ka pi to ly Naj vy ššie ho súdu Slo ven -
skej re pub li ky a Ge ne rál nej pro ku ra tú ry Slo ven skej re -
pub li ky; k ná vr hu roz po čtu ka pi to ly Naj vy ššie ho súdu
Slo ven skej re pub li ky a Ge ne rál nej pro ku ra tú ry Slo ven -
skej re pub li ky sa Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven -
skej re pub li ky vy jad rí vždy pred pred lo že ním ná vr hu
štát ne ho roz po čtu do vlá dy a do ná rod nej rady.

(6) Ná vrh roz po čtu ka pi to ly a ná vrh zá ve reč né ho
účtu ka pi to ly pred kla dá Slo ven ská aka dé mia vied
v roz sa hu a v ter mí noch ur če ných mi nis ter stvom ale bo
zá ko nom aj Mi nis ter stvu škol stva Slo ven skej re pub li -
ky. Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky sa vy -
jad ru je k ná vr hu roz po čtu ka pi to ly a k ná vr hu zá ve reč -
né ho účtu ka pi to ly Slo ven skej aka dé mie vied; k ná vr hu 
roz po čtu ka pi to ly Slo ven skej aka dé mie vied sa Mi nis -
ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky vy jad rí vždy pred
pred lo že ním ná vr hu štát ne ho roz po čtu do vlá dy a do
ná rod nej rady.

§ 10

Roz poč to vé re zer vy

(1) Na kry tie ne pred ví da ných vý dav kov ne vy hnut -
ných na za bez pe če nie roz poč to vé ho hos po dá re nia ale -
bo na kry tie zní že nia roz poč to va ných príj mov sa vy tvá -
ra jú v štát nom roz po čte roz poč to vé re zer vy.

(2) Roz poč to vé re zer vy tvo rí naj mä 
a) roz poč to vá re zer va vlá dy,
b) roz poč to vá re zer va pred se du vlá dy,
c) re zer va na pros tried ky Eu róp skej únie a od vo dy Eu -

róp skej únii. 

(3) Výš ku roz poč to vých re zerv schva ¾u je ná rod ná
rada zá ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč -
to vý rok. Roz poč to vá re zer va pod ¾a od se ku 2 písm. a)
a c) sa roz po čtu je v ka pi to le Vše obec ná pok lad nič ná
sprá va. Roz poč to vá re zer va pod ¾a od se ku 2 písm. b) sa
roz po čtu je v ka pi to le Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li -
ky. O po u ži tí pros tried kov pod ¾a od se ku 2 písm. a) roz -
ho du je vlá da na ná vrh mi nis tra fi nan cií. O po u ži tí
pros tried kov pod ¾a od se ku 2 písm. b) roz ho du je pred -
se da vlá dy. O po u ži tí pros tried kov pod ¾a od se ku 2
písm. c) roz ho du je mi nis ter fi nan cií, a to aj na úče ly
pod ¾a § 37 ods. 7.

(4) O hos po dá re ní s roz poč to vý mi re zer va mi po dá va
vlá da sprá vu ná rod nej rade v rám ci sprá vy o pl ne ní roz -
po čtu ve rej nej sprá vy a v rám ci zá ve reč né ho účtu ve rej -
nej sprá vy.

§ 11

Roz poč to vé pro vi zó rium

(1) Ak nie je vlád ny ná vrh zá ko na o štát nom roz po čte
na na sle du jú ci roz poč to vý rok schvá le ný ná rod nou ra -

dou do 31. de cem bra bež né ho roz poč to vé ho roka, spra -
vu je sa roz poč to vé hos po dá re nie v dobe od 1. ja nu ára
roz poč to vé ho roka do na do bud nu tia účin nos ti zá ko na
o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok roz poč -
to vým pro vi zó riom. 

(2) Roz poč to vé hos po dá re nie Slo ven skej re pub li ky
a vz�a hy me dzi štá tom a iný mi sub jek tmi sa po čas roz -
poč to vé ho pro vi zó ria spra vu jú zá ko nom o štát nom roz -
po čte na pred chá dza jú ci roz poč to vý rok. Vý dav ky štát -
ne ho roz po čtu v kaž dom ka len dár nom me sia ci po čas
roz poč to vé ho pro vi zó ria ne smú pre kro či� jed nu dva -
nás ti nu cel ko vých vý dav kov štát ne ho roz po čtu schvá -
le ných zá ko nom o štát nom roz po čte na pred chá dza jú ci
roz poč to vý rok a vý dav kov ne po u ži tých a via za ných
v pred chá dza jú com roz poč to vom roku v sú la de s § 8
ods. 6 s vý nim ka mi uve de ný mi v od se ku 3, pri čom mi -
nis ter fi nan cií určí zá väz né uka zo va te le štát ne ho roz -
po čtu.

(3) Vý dav ky štát ne ho roz po čtu v kaž dom ka len dár -
nom me sia ci roz poč to vé ho pro vi zó ria pod ¾a od se ku 2
mož no pre kro či� o
a) vý dav ky spo je né so sprá vou schod ku štát ne ho roz -

po čtu a štát ne ho dlhu a vý dav ky na úhra du vý no sov
zo štát nych cen ných pa pie rov,

b) vý dav ky na splá ca nie úro kov z pri ja tých úve rov ale -
bo pô ži čiek a po plat kov sú vi sia cich s pri ja tý mi úver -
mi ale bo pô žič ka mi,

c) úhra dy dá vok a prí spev kov, na kto ré majú práv nic ké 
oso by ale bo fy zic ké oso by práv ny ná rok pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov,15) 

d) po ist né a prí spev ky do po is �ov ní za za mest nan cov
štát nych roz poč to vých or ga ni zá cií a štát nych prí -
spev ko vých or ga ni zá cií a po ist né a prí spev ky za oso -
by, za kto ré po ist né a prí spe vok pla tí štát, 

e) od vo dy do roz po čtu Eu róp skej únie.

(4) Roz poč to vé príj my a vý dav ky usku toč ne né po čas
roz poč to vé ho pro vi zó ria sa zúč tu jú so štát nym roz po č -
tom po na do bud nu tí účin nos ti zá ko na o štát nom roz -
po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok.

§ 12

Voj no vý štát ny roz po čet

Po vy po ve da ní voj ny ale bo po vy hlá se ní voj no vé ho
stavu16) vy prac úva mi nis ter stvo fi nan cií ná vrh mi mo -
riad ne ho štát ne ho zá ve reč né ho účtu za ob do bie od za -
čiat ku roz poč to vé ho roka do vy po ve da nia voj ny ale bo
vy hlá se nia voj no vé ho sta vu. Na ob do bie od vy po ve da -
nia voj ny ale bo od vy hlá se nia voj no vé ho sta vu do kon ca 
roz poč to vé ho roka a na roz poč to vý rok v čase voj ny ale -
bo voj no vé ho sta vu mi nis ter stvo fi nan cií vy prac úva ná -
vrh voj no vé ho štát ne ho roz po čtu. Po skon če ní voj ny
ale bo po skon če ní voj no vé ho sta vu sa vy pra cú va ná vrh
mi mo riad ne ho štát ne ho zá ve reč né ho účtu za ob do bie
od vy po ve da nia voj ny ale bo od vy hlá se nia voj no vé ho
sta vu do kon ca roz poč to vé ho roka a za roz poč to vý rok
v čase voj ny ale bo voj no vé ho sta vu. Na zos ta ve nie voj -
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15) Na prí klad zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) Čl. 2 a 3 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta vu.



no vé ho štát ne ho roz po čtu sa vz�a hu jú usta no ve nia tre -
tej a štvr tej čas ti toh to zá ko na, na zos ta ve nie mi mo -
riad ne ho štát ne ho zá ve reč né ho účtu sa vz�a hu jú
usta no ve nia ôs mej čas ti toh to zá ko na. Roz poč to vé hos -
po dá re nie Slo ven skej re pub li ky sa v čase voj ny a v čase
voj no vé ho sta vu ria di voj no vým štát nym roz po čtom.

§ 13

Štát ne fi nanč né ak tí va
a štát ne fi nanč né pa sí va

(1) Štát ne fi nanč né ak tí va sú 
a) pe ňaž né pros tried ky štá tu vy tvo re né z vý sled kov

roz poč to vé ho hos po dá re nia štát ne ho roz po čtu z mi -
nu lých ro kov,

b) pe ňaž né pros tried ky štá tu zo splá ca nia is tín pos kyt -
nu tých ná vrat ných vý po mo cí a úve rov a pô ži čiek,

c) ma jet ko vé účas ti štá tu, 
d) cen né pa pie re vo vlast níc tve štá tu,
e) po h¾a dáv ky štá tu z pos kyt nu tých ná vrat ných fi -

nanč ných vý po mo cí a úve rov a pô ži čiek,
f) ïal šie pe ňaž né pros tried ky na zá kla de roz hod nu tia

vlá dy ale bo ná rod nej rady. 

(2) Sú čas �ou štát nych fi nanč ných ak tív sú aj pe ňaž -
né pros tried ky v pok lad ni ci a na bež ných úč toch štát -
nych roz poč to vých or ga ni zá cií a štát nych prí spev ko -
vých or ga ni zá cií.

(3) Štát ne fi nanč né pa sí va sú zá väz ky štá tu vznik nu -
té z pri ja tých úve rov vlá dy, z vy da ných štát nych cen -
ných pa pie rov.17) 

(4) Sú čas �ou štát nych fi nanč ných pa sív sú aj zá väz ky
štát nych prí spev ko vých or ga ni zá cií vznik nu té z úve ro -
vých vz�a hov.

(5) Sprá vou štát nych fi nanč ných ak tív a štát nych fi -
nanč ných pa sív sa ro zu mie evi den cia, ana lý za, úč to va -
nie, ria de nie, na kla da nie a kon tro la štát nych fi nanč -
ných ak tív a štát nych fi nanč ných pa sív.

(6) Štát ne fi nanč né ak tí va vy tvo re né z vý sled kov hos -
po dá re nia štát ne ho roz po čtu z mi nu lých ro kov mož no
po u ži� len so sú hla som ná rod nej rady. Štát ne fi nanč né
ak tí va pod ¾a od se ku 1 písm. b) až f) s vý nim kou štát -
nych cen ných pa pie rov mož no zní ži� len na zá kla de roz -
hod nu tia vlá dy ale bo na úče ly pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su;5) to ne pla tí, ak ide o po u ži tie štát nych fi nanč ných
ak tív na vý dav ky štát ne ho roz po čtu, o kto rých roz ho -
du je ná rod ná rada.

(7) Fi nanč né ope rá cie so štát ny mi fi nanč ný mi ak tí -
va mi a iné ope rá cie, kto ré ovplyv ňu jú stav štát nych fi -
nanč ných ak tív, nie sú sú čas �ou príj mov štát ne ho roz -
po čtu a vý dav kov štát ne ho roz po čtu.

(8) Sprá vu štát nych fi nanč ných ak tív pod ¾a od se ku 1 
písm. a), b), e) a f) a štát nych fi nanč ných pa sív pod ¾a
od se ku 3 vy ko ná va mi nis ter stvo fi nan cií; v roz sa hu
usta no ve nom oso bit ným predpisom18) môže tie to čin -

nos ti za bez pe čo va� aj Agen tú ra pre ria de nie dlhu a lik -
vi di ty a Štát na pok lad ni ca. 

ŠTVR TÁ  ČASŤ

ROZ POČ TO VÝ PRO CES VE REJ NEJ SPRÁ VY

§ 14

Vše obec né usta no ve nia

(1) Mi nis ter stvo fi nan cií ria di prá ce a usmer ňu je vy -
pra co va nie ná vr hu roz po čtu ve rej nej sprá vy, oso bit ne
ná vr hu štát ne ho roz po čtu na zá kla de vý cho dísk roz -
po čtu ve rej nej sprá vy schvá le ných vlá dou spra vid la
do kon ca ap rí la bež né ho roz poč to vé ho roka. Sú čas �ou
vý cho dísk roz po čtu ve rej nej sprá vy je aj ur če nie po -
dielu schod ku roz po čtu ve rej nej sprá vy ale bo pre byt -
ku roz po čtu ve rej nej sprá vy na hru bom do má com pro -
duk te.

(2) Mi nis ter stvo fi nan cií vy pra cú va ná vrh roz po čtu
ve rej nej sprá vy v štruk tú re pod ¾a § 4 ods. 1 v sú čin nos ti 
s prí sluš ný mi sub jek tmi ve rej nej sprá vy. 

(3) Ná vrh roz po čtu ve rej nej sprá vy pred kla dá mi nis -
ter stvo fi nan cií vlá de do 15. au gus ta bež né ho roka, ak
vlá da ne ur čí ne skor ší ter mín. O ná vr hu roz po čtu ve rej -
nej sprá vy roz ho du je vlá da spra vid la do 30. sep tem bra
bež né ho roka.

(4) Pri pre ro kú va ní ná vr hu štát ne ho roz po čtu na ro -
ko va ní vlá dy ne mož no schvá li� ná vr hy, kto rých dô -
sled kom je zvý še nie po dielu schod ku roz po čtu ve rej nej
sprá vy na hru bom do má com pro duk te v prí sluš nom
roz poč to vom roku schvá le né ho v rám ci vlá dou schvá -
le ných vý cho dísk roz po čtu ve rej nej sprá vy; to pla tí aj
pri pre ro kú va ní ná vr hov roz poč tov sub jek tov ve rej -
nej sprá vy a v prie be hu roz poč to vé ho roka aj pri pre -
ro kú va ní ma te riá lov pred kla da ných na ro ko va nie vlá -
dy.

(5) Vlá da pred kla dá ná rod nej rade ná vrh roz po čtu
ve rej nej sprá vy do 15. ok tób ra bež né ho roka, ak ná rod -
ná rada ne roz hod ne inak.

(6) Sub jek ty ve rej nej sprá vy a práv nic ké oso by a fy -
zic ké oso by, kto rým sa pos ky tu jú pros tried ky štát ne ho
roz po čtu, sú po vin né pred kla da� na žia dos� mi nis ter -
stva fi nan cií úda je pot reb né na úče ly zos ta ve nia  roz -
poč tu ve rej nej sprá vy a hod no te nia pl ne nia roz po č tu
ve rej nej sprá vy vrá ta ne úda jov o príj moch a vý dav koch
s uve de ním fi nanč ných to kov k ostat ným sub jek tom
ve rej nej sprá vy; tie to úda je sa pos ky tu jú bez plat ne. Na
úče ly hod no te nia pl ne nia roz po čtu ve rej nej sprá vy
v jed not nej me to di ke plat nej pre Eu róp sku úniu sa
pred kla da jú úda je o príj moch a vý dav koch, o ak tí vach
a pa sí vach mi nis ter stvu fi nan cií štvr� roč ne.

(7) So ciál na po is �ov ňa, Slo ven ský po zem ko vý fond
a Fond ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky sú po -
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17) Na prí klad zá kon č. 386/2002 Z. z. o štát nom dlhu a štát nych zá ru kách a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad ni ci
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

18) Zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



vin né pre ro ko va� s mi nis ter stvom fi nan cií ná vr hy svo -
jich roz poč tov pred ich pre ro ko va ním vo svo jich or gá -
noch pod ¾a oso bit né ho pred pi su,19) kto ré pred chá dza
ich pred lo že niu na schvá le nie ná rod nej rade ale bo vlá -
de. Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky je
po vin né vy pra co va� ná vrh sú hrnné ho roz po čtu za
zdra vot né po is �ov ne a pre ro ko va� ho s mi nis ter stvom
fi nan cií. Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky je
po vin né vy pra co va� ná vrh sú hrnné ho roz po čtu za ve -
rej né vy so ké ško ly a pre ro ko va� ho s mi nis ter stvom fi -
nan cií. So ciál na po is �ov ňa, zdra vot né po is �ov ne zria -
de né zá ko nom ale bo zdra vot né po is �ov ne, kto rých
za kla da te ¾om je štát, Slo ven ský po zem ko vý fond, Fond
ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky a štát ne fon -
dy pros tred níc tvom správ cu štát ne ho fon du sú po vin -
né pred lo ži� vlá de na schvá le nie ná vr hy svo jich roz poč -
tov do 15. au gus ta bež né ho roka, ak vlá da ne ur čí
ne skor ší ter mín. Sub jek ty ve rej nej sprá vy, kto rých roz -
po čty schva ¾u je ná rod ná rada, sú po vin né pred lo ži� ná -
vr hy svo jich roz poč tov na schvá le nie ná rod nej rade
v sú la de s roz hod nu tím vlá dy pri ja tým pri pre ro kú va ní
ná vr hov ich roz poč tov.

(8) Ná vr hy roz poč tov sub jek tov ve rej nej sprá vy sa
pred kla da jú v sú la de s oso bit ný mi predpismi19) na
schvá le nie ná rod nej rade v ter mí ne usta no ve nom na
pred lo že nie ná vr hu roz po čtu ve rej nej sprá vy  ok rem
ná vr hu roz po čtu Slo ven ské ho po zem ko vé ho fon du
a ná vr hov roz poč tov štát nych fon dov. Vyš šie územ né
cel ky v tom to ter mí ne pred kla da jú ná rod nej rade a mi -
nis ter stvu fi nan cií na in for má ciu ná vrh svo jich roz poč -
tov na na sle du jú ci roz poč to vý rok. 

§ 15

Roz poč to vé opat re nia v štát nom roz po čte

(1) Vlá da ale bo na zá kla de jej spl no moc ne nia mi nis -
ter fi nan cií môže v roz sa hu a za pod mie nok usta no ve -
ných zá ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč -
to vý rok po vo li� usku toč ne nie vý dav ku ne vy hnut né ho
pre hos po dár stvo Slo ven skej re pub li ky a ne za bez pe če -
né ho v štát nom roz po čte. Ak v prie be hu roka vznik ne
pot re ba úhra dy, kto rá nie je v roz po čte ka pi to ly za bez -
pe če ná, mož no úhra du rea li zo va� na zá kla de vy ko na -
né ho roz poč to vé ho opat re nia. Roz poč to vé opat re nie,
kto ré sa týka vý dav kov na od vo dy Eu róp skej únii a vý -
dav kov štát ne ho roz po čtu ur če ných na fi nan co va nie
spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu róp -
skej únie, mož no vy ko na� len v sú la de s roz hod nu tím
prí sluš né ho or gá nu Eu róp skej únie.

(2) Roz poč to vé opat re nia sú
a) pre su ny roz poč to vých pros tried kov,
b) po vo le né pre kro če nie li mi tu vý dav kov,
c) via za nie roz poč to vých pros tried kov.

(3) Štát na roz poč to vá or ga ni zá cia a štát na prí spev -
ko vá or ga ni zá cia sú po vinné vies� ope ra tív nu evi den ciu 

o všet kých roz poč to vých opat re niach vy ko na ných v jej
roz po čte v prie be hu roz poč to vé ho roka.

§ 16

Pre su ny roz poč to vých pros tried kov

Ak na úhra du ne vy hnut né ho vý dav ku ne bo li v  roz -
počte ka pi to ly za bez pe če né pot reb né pros tried ky, môže 
ich správ ca ka pi to ly za bez pe či� pre do všet kým pre su -
nom roz poč to vých pros tried kov v rám ci svoj ho roz po č -
tu. Pri vy ko ná va ní ta kých pre su nov roz poč to vých  pro -
striedkov ne mož no me ni� zá väz né uka zo va te le  roz počtu 
ka pi to ly. 

§ 17

Po vo le né pre kro če nie li mi tu vý dav kov

(1) Ak by pre kro če nie li mi tu vý dav kov s vý nim kou
pod ¾a § 23 ods. 1 ovplyv ni lo zá väz né uka zo va te le  roz -
poč tu ka pi to ly, môže správ ca ka pi to ly po vo li� ta ké pre -
kro če nie len so sú hla som mi nis ter stva fi nan cií.

(2) Ak má dôjs� z dô vo du de li mi tá cie ale bo pre cho du
úloh k pre kro če niu li mi tu vý dav kov, or gá ny a or ga ni zá -
cie, kto rých sa tie to opat re nia do tý ka jú, pred lo žia  pro -
stredníctvom svoj ho zria ïo va te ¾a prí sluš né mu správ -
co vi ka pi to ly vzá jom ne od sú hla se né de li mi tač né
pro to ko ly, kto ré ob sa hu jú vzá jom ne od sú hla se né pre -
vo dy pros tried kov štát ne ho roz po čtu a po vin nos tí
k štát ne mu roz po čtu. Správ ca ka pi to ly, na kto rú pre -
chá dza jú úlo hy, pred lo ží tie to do kla dy mi nis ter stvu fi -
nan cií. Bez pred lo že nia tých to do kla dov ne mô že mi nis -
ter stvo fi nan cií po vo li� pre kro če nie roz poč to vé ho li mi tu 
vý dav kov. 

§ 18

Via za nie roz poč to vých pros tried kov

(1) Via za nie roz poč to vých pros tried kov je ča so vé
a vec né ob me dze nie ich po u ži tia.

(2) Mi nis ter stvo fi nan cií via že v roz po čte ka pi to ly roz -
poč to vé pros tried ky
a) z dô vo du de li mi tá cie ale bo pre cho du úloh na iný

sub jekt,
b) v prí pa de po vo le né ho pre kro če nia li mi tu vý dav kov

na �ar chu ïal šie ho zá väz né ho uka zo va te ¾a,
c) na zá kla de roz hod nu tia vlá dy, naj mä v prí pa de ne -

sú la du me dzi príj ma mi a vý dav ka mi štát ne ho  roz -
poč tu,

d) na zá kla de po tvr de nia o za po čí ta ní zá väz ku roz poč -
to vej or ga ni zá cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su,20)

e) na zá kla de ozná me nia pod ¾a § 8 ods. 6.

(3) Ná vrh na via za nie roz poč to vých pros tried kov
pod ¾a od se ku 2 písm. c), kto rý sa tý kal via za nia vý dav -
kov na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej
sprá vy, mi nis ter stvo fi nan cií pred jeho pred lo že ním na
roz hod nu tie vlá dy vo pred pre ro ku je s re pub li ko vý mi
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19) Na prí klad zá kon č. 461/2003 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 92/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej
ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých úra doch, po zem ko vom
fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších pred pi sov.

20) § 88 zá ko na č. 199/2004 Z. z. Col ný zá kon a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
§ 63a zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. v zne ní zá ko na č. 609/2003 Z. z.



zdru že nia mi obcí a so zá stup ca mi vyš ších územ ných
cel kov.

(4) Správ ca ka pi to ly je po vin ný v roz po čte ka pi to ly
via za� roz poč to vé pros tried ky, ak
a) o via za ní roz poč to vých pros tried kov roz hod la vlá da

ale bo na zá kla de jej spl no moc ne nia mi nis ter fi nan -
cií,

b) v roz po čte mal za bez pe če né pros tried ky na vy ko na -
nie úloh, kto rých pl ne nie pre šlo na iné ka pi to ly,

c) ne pl ní roz poč to va ný prí jem, o kto rom zá kon o štát -
nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok usta no vil, 
že je zá väz ným uka zo va te ¾om štát ne ho roz po čtu.

(5) Roz poč to vá or ga ni zá cia je po vin ná vo svo jom roz -
po čte via za� roz poč to vé pros tried ky, ak
a) tie to pros tried ky boli ur če né na úlo hy, kto ré sa vô -

bec ale bo sčas ti ne bu dú rea li zo va�,
b) ne pl ní roz poč to va né príj my; ak vy rov na nie úbyt ku

príj mov ne mô že roz poč to vá or ga ni zá cia za bez pe či�
via za ním zod po ve da jú cej čas ti vý dav kov, roz poč to vá 
or ga ni zá cia do hod ne spô sob ná hra dy úbyt ku príj -
mov so svo jím zria ïo va te ¾om.

(6) Via za né roz poč to vé pros tried ky ne mož no po u ži�
bez ich uvo¾ ne nia or gá nom, kto rý o ich via za ní roz ho -
dol. 

PIA  TA  ČASŤ
PRA VID LÁ ROZ POČ TO VÉ HO HOS PO DÁ RE NIA

§ 19

(1) Ve rej né pros tried ky mož no po u ži� na úče ly, kto ré
sú v sú la de s oso bit ný mi pred pis mi.19) Pros tried ky štát -
ne ho roz po čtu mož no po u ži� len na úče ly, na kto ré boli
usta no ve né zá ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný
roz poč to vý rok ale bo usta no ve né pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Ve rej né pros tried ky roz poč to va né na prí sluš ný
roz poč to vý rok mož no po u ži� do kon ca roz poč to vé ho
roka s vý nim kou tých ve rej ných pros tried kov, kto rých
ne vy čer pa né zos tat ky v sú la de s tým to ale bo oso bit ným 
zákonom19) mož no po u ži� v na sle du jú com roz poč to vom 
roku. 

(3) Práv nic ké oso by a fy zic ké oso by, kto rým sa  po -
skytujú ve rej né pros tried ky, zod po ve da jú za hos po dá -
re nie s nimi a sú po vin né pri ich po u ží va ní za cho vá va�
hos po dár nos�, efek tív nos� a účin nos� ich po u ži tia;21)
na pos ky to va nie pred dav kov z ve rej ných pros tried kov
sa vz�a hu jú usta no ve nia od se kov 8 až 10.

(4) Šta tu tár ny or gán sub jek tu ve rej nej správy19) je
po vin ný za bez pe či�, aby sa ve rej né pros tried ky uvo¾ ňo -
va li iba v ta kej výš ke, aká zod po ve dá roz sa hu pl ne nia
úloh za hr nu tých v roz po čte sub jek tu ve rej nej sprá vy.

(5) Sub jekt ve rej nej sprá vy nie je opráv ne ný za vä zo -
va� sa v bež nom roz poč to vom roku na také úhra dy, kto -

ré nemá za bez pe če né v roz po čte na bež ný roz poč to vý
rok a za �a žu jú na sle du jú ce roz poč to vé roky z dô vo du
ne dos tat ku zdro jov v bež nom roz poč to vom roku.

 (6) Ve rej né pros tried ky sa môžu po u ží va� na kry tie
ne vy hnut ných po trieb a opat re ní vy plý va jú cich z oso -
bit ných pred pi sov. Sub jekt ve rej nej sprá vy je po vin ný
pri po u ží va ní ve rej ných pros tried kov za cho vá va� hos -
po dár nos�, efek tív nos� a účin nos� ich po u ži tia.21)

 (7) Sub jekt ve rej nej sprá vy môže tvo ri� oso bit né fon -
dy, len ak tak usta no vu je ten to ale bo oso bit ný zá kon.22)

 (8) Sub jekt ve rej nej sprá vy môže pos ky to va� pred -
dav ky, ak boli vo pred v zmlu ve o do dáv ke vý ko nov a to -
va rov pí som ne do hod nu té, a to naj viac na ob do bie
troch me sia cov v zá vis los ti od vecného pl nenia do dá vok 
vý ko nov a to va rov.

 (9) Sub jekt ve rej nej sprá vy môže ok rem pred dav kov
pod ¾a od se ku 8 pos kyt nú� na zá kla de pí som nej zmlu vy
aj
a) pred da vok pri ob sta ra ní vo jen ské ho ma te riá lu, špe -

ciál nych stro jov, prí stro jov, za ria de ní a hu dob ných
ná stro jov v za hra ni čí, ak ne e xis tu je do má ci vý rob ca
a vý rob ná le ho ta pre vy šu je je den rok,

b) tr va lú zá lo hu pri vy da ní me dzi ná rod nej pla tob nej
kar ty, ak je jej vy da nie ne vy hnut né na za bez pe če nie
za hra nič ných pra cov ných ciest,

c) akre di tív v pro spech za hra nič ných osôb pri do dáv -
kach vý ko nov a to va rov,

d) pred da vok na úhra du zdra vot nej sta rost li vos ti.

(10) Pred dav ky pos kyt nu té pod ¾a od se ku 8 a od se -
ku 9 písm. a) mu sia by� fi nanč ne vy po ria da né  naj -
neskôr do kon ca roz poč to vé ho roka, v kto rom sa  poskyt -
li, s vý nim kou pred dav kov za do dáv ku tep la, vody,
elek tric kej ener gie, ply nu, pe rio dic kej a ne pe rio dic kej
tla če a pred dav kov na po hon né hmo ty pos ky to va né
pros tred níc tvom pla tob ných ka riet, pri kto rých sa ne -
vy ža du je ani spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 8.

(11) Od se ky 8 až 10 sa vz�a hu jú na po u ži tie  pro -
striedkov na fi nan co va nie spo loč ných prog ra mov s Eu -
róp skou úniou ko neč ným pri jí ma te ¾om. Na pos ky to va -
nie pros tried kov ko neč né mu pri jí ma te ¾o vi prí sluš ným
or gá nom štát nej sprá vy a na pos ky to va nie pred dav kov
obci a vyš šie mu územ né mu cel ku na úhra du ná kla dov
pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy sa ne po u ži jú od se -
ky 8 až 10.

(12) Sub jekt ve rej nej sprá vy s vý nim kou obce a vyš -
šie ho územ né ho cel ku môže pri jí ma� úve ry ale bo pô žič -
ky len v sú la de s tým to zá ko nom. Sub jekt ve rej nej sprá -
vy môže pri jí ma� ná vrat nú fi nanč nú vý po moc zo
štát nych fi nanč ných ak tív, ak na úče ly, na kto ré sa ná -
vrat ná fi nanč ná vý po moc pos kyt ne, pre vza la vlá da
úver.

(13) Sub jekt ve rej nej sprá vy môže vstu po va� do úve -
ro vých ale bo pô žič ko vých vz�a hov ako ru či te¾ len v sú -
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21) Zá kon č. 502/2001 Z. z. o fi nanč nej kon tro le a vnú tor nom au di te a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
22) Na prí klad zá kon č. 461/2003 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1994 Z. z. o so ciál -

nom fon de a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 286/1992 Zb. o da niach z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



la de s tým to zá ko nom s vý nim kou sub jek tu ve rej nej
sprá vy, kto rým je Fond ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej
re pub li ky, ak koná pod ¾a oso bit né ho pred pi su.23)

(14) Sub jekt ve rej nej sprá vy môže pos ky to va� úve ry
ale bo pô žič ky len v sú la de s tým to ale bo oso bit ným zá -
ko nom.24)

ŠIES  TA  ČASŤ

FI NANČ NÉ VZŤA HY S EU RÓP SKOU ÚNIOU

§ 20

(1) Pros tried ky Eu róp skej únie sa vedú na oso bit -
ných úč toch mi nis ter stva fi nan cií v Štát nej pok lad ni ci.

(2) Z vý dav kov pod ¾a § 8 ods. 3 sa ko neč né mu pri jí -
ma te ¾o vi pos ky tu jú pros tried ky pros tred níc tvom prí -
sluš né ho or gá nu štát nej sprá vy na zá kla de pod mie nok
ur če ných v zmlu ve uza tvo re nej s ko neč ným pri jí ma te -
¾om.

(3) Štát ny or gán a roz poč to vá or ga ni zá cia, kto ré  sú -
streïujú od vo dy Eu róp skej únii, vedú tie to pros tried ky
na samo stat nom účte v Štát nej pok lad ni ci, z kto ré ho sa 
pre vá dza jú na oso bit ný účet ve de ný mi nis ter stvom fi -
nan cií v mene Eu róp skej ko mi sie, zria de ný v Štát nej
pok lad ni ci; na oso bit ný účet sa z vý dav kov štát ne ho
roz po čtu pre vá dza jú aj od vo dy Eu róp skej únii [§ 8
ods. 1 písm. d)].

(4) Vý no sy z pros tried kov Eu róp skej únie sú ma jet -
kom Eu róp skej únie.

(5) Pros tried ka mi Eu róp skej únie a od vod mi Eu róp -
skej únii ne mož no za bez pe čo va� zá väz ky Slo ven skej re -
pub li ky.

(6) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rej bol
ulo že ný od vod a pe ná le za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí -
ny pri hos po dá re ní s pros tried ka mi Eu róp skej únie
pos kyt nu tý mi pod ¾a od se ku 2, od vá dza ten to od vod na
prí sluš ný oso bit ný účet mi nis ter stva fi nan cií pod ¾a od -
se ku 1; pe ná le je príj mom štát ne ho roz po čtu v sú la de
s § 7 ods. 1 písm. i).

(7) Ak Eu róp ska únia po žia da o vrá te nie pros tried -
kov Eu róp skej únie, vy po ria da jú sa tie to pros tried ky
v pro spech ale bo na �ar chu prí sluš né ho oso bit né ho
účtu mi nis ter stva fi nan cií pod ¾a od se ku 1.

(8) Slo ven ská re pub li ka za pla tí Eu róp skej únii úrok
z omeš ka nia v prí pa de one skore né ho vrá te nia  pro -
striedkov Eu róp skej únie a v prí pa de one skore né ho
pre vo du od vo dov Eu róp skej únii pod ¾a sadz by ur če nej
Eu róp skou úniou.

(9) Práv nic ké oso by a fy zic ké oso by, kto ré pri ja li fi -
nanč nú po moc pria mo z Eu róp skej únie, sú po vin né

ozna mo va� mi nis ter stvu fi nan cií v le ho te do 30 dní od
jej pri ja tia výš ku pri ja tej fi nanč nej po mo ci a účel, na
kto rý bola fi nanč ná po moc pos kyt nu tá.

SIED MA ČASŤ 
ROZ POČ TO VÉ OR GA NI ZÁ CIE

A PRÍ SPEV KO VÉ OR GA NI ZÁ CIE

§ 21

Zria ïo va nie, zme na a zru šo va nie roz poč to vých
or ga ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni zá cií

(1) Roz poč to vá or ga ni zá cia je práv nic ká oso ba štá tu,
obce ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku, kto rá je svo jimi
príj ma mi a vý dav ka mi za po je ná na štát ny roz po čet,
roz po čet obce ale bo na roz po čet vyš šie ho územ né ho
cel ku. Hos po dá ri samo stat ne pod ¾a schvá le né ho roz -
po čtu s pros tried ka mi, kto ré jej určí zria ïo va te¾ v rám ci 
svoj ho roz po čtu. Roz poč to vé or ga ni zá cie pod ¾a toh to
zá ko na sú všet ky štát ne or gá ny s vý nim kou štát nych
or gá nov, kto ré sú or ga ni zá cia mi pod ¾a § 22 ods. 2.

(2) Prí spev ko vá or ga ni zá cia je práv nic ká oso ba štá -
tu, obce a vyš šie ho územ né ho cel ku, kto rej me nej ako
50 % vý rob ných ná kla dov je po kry tých tržbami25) a kto -
rá je na štát ny roz po čet, roz po čet obce ale bo na roz po -
čet vyš šie ho územ né ho cel ku za po je ná prí spev kom.
Pla tia pre ňu fi nanč né vz�a hy ur če né zria ïo va te ¾om
v rám ci jeho roz po čtu.

(3) Roz poč to vé or ga ni zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie 
mož no zria di� na pl ne nie úloh štá tu, obce ale bo vyš šie -
ho územ né ho cel ku vy plý va jú cich z oso bit ných pred pi -
sov.26) Roz poč to vé or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vé or ga -
ni zá cie ne mož no zria di� na vý kon roz ho do va cích
prá vo mo cí, kto ré pre zria ïo va te ¾a vy plý va jú z oso bit -
ných pred pi sov. 

(4) Roz poč to vé or ga ni zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie 
môžu vo vlast nom mene na do bú da� prá va a za vä zo va�
sa odo dňa svoj ho zria de nia.

(5) Roz poč to vú or ga ni zá ciu ale bo prí spev ko vú or ga -
ni zá ciu mož no zria di�
a) zá ko nom,
b) roz hod nu tím zria ïo va te ¾a, kto rým je ústred ný or gán 

štát nej sprá vy, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak, obec ale bo vyš ší územ ný ce lok.

(6) Funk ciu zria ïo va te ¾a vo vz�a hu k štát ne mu or gá -
nu plní na úče ly toh to zá ko na mi nis ter stvo fi nan cií.

(7) Funk ciu zria ïo va te ¾a vo vz�a hu k ústred né mu or -
gá nu štát nej sprá vy ako roz poč to vej or ga ni zá cii plní na
úče ly toh to zá ko na mi nis ter stvo fi nan cií.

(8) Ak roz poč to vá or ga ni zá cia ale bo prí spev ko vá or -
ga ni zá cia bola zria de ná zá ko nom, zria ïo va te¾ skú
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23) Zá kon č. 92/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
24) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 254/1994 Z. z. o Štát nom fon de lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní a na -

kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 607/2003 Z. z. o Štát nom
fon de roz vo ja bý va nia.

25) Opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 25. feb ru ára 2003 č. 1407/2003 — 92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o uspo -
ria da ní, ozna čo va ní a ob sa ho vom vy me dze ní po lo žiek úč tov nej zá vier ky, ter mí ny a mies to pred kla da nia úč tov nej zá vier ky pre roz poč to -
vé or ga ni zá cie, štát ne fon dy, obce, vyš šie územ né cel ky, prí spev ko vé or ga ni zá cie a nie ktoré iné práv nic ké oso by, kto rých hlav ným pred -
me tom čin nos ti nie je pod ni ka nie (ozná me nie č. 88/2003 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

26) Na prí klad zá kon č. 575/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 302/2001 Z. z. o samo sprá ve vyš ších územ ných cel kov (zá kon 
o samo správ nych kra joch) v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



funk ciu k nej na úče ly toh to zá ko na vy ko ná va or gán,
na kto ré ho roz po čet je za po je ná fi nanč ný mi vz�ah mi.

 (9) Zria ïo va te¾ môže zria di� na pl ne nie svo jich úloh
v roz sa hu svo jej pô sob nos ti roz poč to vú or ga ni zá ciu
ale bo prí spev ko vú or ga ni zá ciu len s pred chá dza jú cim
pí som ným sú hla som mi nis ter stva fi nan cií od pr vé ho
dňa na sle du jú ce ho roz poč to vé ho roka. V odô vod ne -
ných prí pa doch môže mi nis ter fi nan cií po vo li� iný ter -
mín. K žia dos ti o pí som ný sú hlas je zria ïo va te¾ po vin ný 
do lo ži� naj mä ná vrh zria ïo va cej lis ti ny a ná vrh roz po č -
tu or ga ni zá cie na vr ho va nej na zria de nie, ako aj uvies�
a zdô vod ni� pred po kla da né fi nanč né dô sled ky na štát -
ny roz po čet, a to nie len na bež ný rok, ale aj na na sle du -
jú ce tri roz poč to vé roky. Pred chá dza jú ci pí som ný sú -
hlas mi nis ter stva fi nan cií, ako aj po vo le nie iné ho
ter mí nu mi nis trom fi nan cií pod ¾a dru hej vety sa ne vy -
ža du je, ak je zria ïo va te ¾om obec ale bo vyš ší územ ný
ce lok, ale bo ak sa zria ïu je oso bit ným zá ko nom.

(10) Zria ïo va te¾ pod ¾a od se ku 5 písm. b) vydá o zria -
de ní roz poč to vej or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vej or ga ni -
zá cie zria ïo va ciu lis ti nu. Zria ïo va cia lis ti na roz poč to -
vej or ga ni zá cie a prí spev ko vej or ga ni zá cie ob sa hu je
a) ozna če nie zria ïo va te ¾a,
b) ná zov roz poč to vej or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vej or -

ga ni zá cie vy lu ču jú ci mož nos� zá me ny s ná zvom
iných práv nic kých osôb, jej síd lo a iden ti fi kač né čís -
lo,

c) for mu hos po dá re nia,
d) dá tum zria de nia roz poč to vej or ga ni zá cie ale bo prí -

spev ko vej or ga ni zá cie,
e) vy me dze nie pred me tu čin nos ti,
f) ozna če nie šta tu tár ne ho or gá nu,
g) vec né a fi nanč né vy me dze nie ma jet ku, kto rý roz poč -

to vá or ga ni zá cia ale bo prí spev ko vá or ga ni zá cia
spra vu je,

h) ur če nie doby, na kto rú sa roz poč to vá or ga ni zá cia
ale bo prí spev ko vá or ga ni zá cia zria ïu je.

(11) Roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá -
cia s vý nim kou roz poč to vej or ga ni zá cie, kto rou je mi -
nis ter stvo, a s vý nim kou pod ¾a od se ku 5 písm. b) ne -
mô žu by� za kla da te ¾om ani zria ïo va te ¾om inej práv nic -
kej oso by,27) ak oso bit ný pred pis ne us ta no ví inak.28) 

(12) Roz poč to vé or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vé or ga -
ni zá cie zria de né roz hod nu tím zria ïo va te ¾a pod ¾a od se -
ku 5 písm. b) mož no zru ši�, me ni� ich pod ria de nos� ale -
bo spô sob fi nan co va nia z roz poč to vej or ga ni zá cie na
prí spev ko vú or ga ni zá ciu ale bo na opak roz hod nu tím
zria ïo va te ¾a od pr vé ho dňa na sle du jú ce ho roz poč to vé -
ho roka po pred chá dza jú com pí som nom sú hla se mi -
nis ter stva fi nan cií. V odô vod ne ných prí pa doch môže
mi nis ter fi nan cií po vo li� iný ter mín. Pred chá dza jú ci pí -
som ný sú hlas mi nis ter stva fi nan cií, ako aj po vo le nie
iné ho ter mí nu mi nis trom fi nan cií pod ¾a dru hej vety na
zru še nie roz poč to vej or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vej or -
ga ni zá cie sa ne vy ža du je, ak roz poč to vá or ga ni zá cia ale -
bo prí spev ko vá or ga ni zá cia je zria de ná oso bit ným zá -
ko nom, ale bo ak jej zria ïo va te ¾om je obec ale bo vyš ší
územ ný ce lok. Pri zme ne pod ria de nos ti vy dá va jú roz -

hod nu tie oba ja zria ïo va te lia, a to tak, aby k zme ne
pod ria de nos ti do šlo k tomu is té mu dňu. Pri zme ne pod -
ria de nos ti a zme ne spô so bu fi nan co va nia je zria ïo va te¾ 
po vin ný zme ni� zria ïo va ciu lis ti nu roz poč to vej or ga ni -
zá cie ale bo prí spev ko vej or ga ni zá cie.

(13) Zria ïo va te¾ prí spev ko vej or ga ni zá cie je po vin ný
ju zru ši� k 31. de cem bru roka, v kto rom zis tí, že 
a) trž by prí spev ko vej or ga ni zá cie ne po krý va jú jej vý -

rob né ná kla dy v sú la de s od se kom 2 po čas naj me nej
dvoch po sebe bez pros tred ne na sle du jú cich ro koch
ale bo

b) prí spev ko vá or ga ni zá cia ne spĺ ňa pod mien ky pod ¾a
od se ku 3.

(14) Ak k zá ni ku roz poč to vej or ga ni zá cie ale bo prí -
spev ko vej or ga ni zá cie do chá dza roz de le ním, zlú če ním
ale bo sply nu tím, zria ïo va te¾ určí v roz hod nu tí ter mín,
vec né a fi nanč né vy me dze nie ma jet ku vrá ta ne sú vi sia -
cich práv a zá väz kov, kto ré pre chá dza jú na práv ne ho
ná stup cu, kto rým môže by� len roz poč to vá or ga ni zá cia
ale bo prí spev ko vá or ga ni zá cia. Ak roz poč to vá or ga ni -
zá cia ale bo prí spev ko vá or ga ni zá cia za ni ká zru še ním
bez práv ne ho ná stup cu, prá va a po vin nos ti pre chá dza -
jú dňom zru še nia na zria ïo va te ¾a, ak oso bit ný zá kon
ne us ta no ví inak.

(15) Zria ïo va te¾ s vý nim kou obce a vyš šie ho územ -
né ho cel ku je po vin ný do sied mich dní ozná mi� mi nis -
ter stvu fi nan cií pros tred níc tvom prí sluš né ho správ cu
roz poč to vej ka pi to ly zria de nie, zru še nie, zme nu pod -
ria de nos ti ale bo spô so bu fi nan co va nia roz poč to vej or -
ga ni zá cie ale bo prí spev ko vej or ga ni zá cie. 

(16) Na prí spev ko vé or ga ni zá cie sa vz�a hu jú prá va
a po vin nos ti sub jek tov ve rej nej sprá vy uve de né v tom to 
zá ko ne, aj keï sa ne vy ka zu jú v rám ci ústred nej sprá vy
ale bo územ nej samo sprá vy pod ¾a § 3 ods. 1.

§ 22

Hos po dá re nie roz poč to vých or ga ni zá cií

(1) Roz poč to vá or ga ni zá cia hos po dá ri s roz poč to vý mi 
pros tried ka mi a s pros tried ka mi pri ja tý mi od iných
sub jek tov. Roz poč to vá or ga ni zá cia zos ta vu je svoj roz -
po čet príj mov a vý dav kov. Pri tom sa ria di zá väz ný mi
uka zo va te¾ mi štát ne ho roz po čtu ur če ný mi zá ko nom
o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok a zria -
ïo va te ¾om. Úče lo vo ur če né pe ňaž né dary sa po u ži jú
v sú la de s ich ur če ním.

(2) Zria ïo va te¾ určí, kto ré vnú tor né or ga ni zač né jed -
not ky v rám ci roz poč to vej or ga ni zá cie v jeho pô sob nos ti 
budú hos po dá ri� iba so zve re ným pred dav kom ako
pred dav ko vé or ga ni zá cie. Zria ïo va te¾ zá ro veň určí výš -
ku pred dav ku a ob do bie, na kto ré sa pos ky tu je, prí pad -
ne na to spl no moc ní roz poč to vú or ga ni zá ciu, na kto rej
roz po čet je pred dav ko vá or ga ni zá cia hos po dá ria ca
s pred dav kom za po je ná. Roz poč to vá or ga ni zá cia, z kto -
rej roz po čtu sa pred da vok pos ky tu je, zúč tu je príj my
a vý dav ky tých to pred dav ko vých or ga ni zá cií naj ne skôr
do kon ca roz poč to vé ho roka. Pred dav ko vé or ga ni zá cie
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27) Na prí klad zá kon č. 111/1990 Zb. o štát nom pod ni ku v zne ní ne skor ších pred pi sov, Ob chod ný zá kon ník.
28) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov.



nie sú práv nic ký mi oso ba mi. Na fi nan co va nie pred dav -
ko vých or ga ni zá cií, kto ré sú za stu pi te¾ ský mi úrad mi
Slo ven skej re pub li ky v za hra ni čí, sa vz�a hu je § 23
ods. 4.

(3) Vzá jom né za po čí ta nie príj mov a vý dav kov je v roz -
poč to vej or ga ni zá cii prí pust né, ak ide o do da toč nú
úhra du pred tým vy na lo že ných vý dav kov v tom is tom
roz poč to vom roku, kto rou iný sub jekt re fun du je roz -
poč to vej or ga ni zá cii vý dav ky, kto ré za neho za pla ti la.

(4) Roz poč to vá or ga ni zá cia sús tre ïu je všet ky príj my
svoj ho roz po čtu s vý nim kou príj mov uve de ných v od se -
ku 3 na svo jom príj mo vom roz poč to vom účte a rea li zu je 
všet ky svo je vý dav ky zo svoj ho vý dav ko vé ho roz poč to -
vé ho účtu. Roz poč to vá or ga ni zá cia môže sús tre ïo va�
svo je príj my na iných úč toch a rea li zo va� roz poč to vé vý -
dav ky z iných úč tov len v prí pa doch usta no ve ných tým to
zá ko nom ale bo oso bit ným zá ko nom, ale bo ak to vy plý va
z práv ne zá väz ných ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie ale bo z me dzi ná rod nej zmlu vy. Roz poč -
to vá or ga ni zá cia sús tre ïu je všet ky príj my a rea li zu je
všet ky vý dav ky pros tred níc tvom úč tov ve de ných
v Štát nej pok lad ni ci, ak tak usta no vu je oso bit ný pred -
pis.18)

(5) Prí jem z pre ná jmu ma jet ku štá tu v sprá ve štát nej
roz poč to vej or ga ni zá cie je príj mom štát ne ho roz po čtu.

(6) Roz poč to vá or ga ni zá cia môže uzat vá ra� zmlu vu
o ná jme veci s prá vom kúpy pre na ja tej veci,29) ak ná -
jom né bude uhrá dza� z pros tried kov Eu róp skej únie
a z pros tried kov štát ne ho roz po čtu ur če ných na fi nan -
co va nie spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky
a Eu róp skej únie.

§ 23

Oso bi tos ti roz poč to vé ho hos po dá re nia
roz poč to vých or ga ni zá cií

(1) Roz poč to vá or ga ni zá cia je opráv ne ná pre kro či�
roz poč to vý li mit vý dav kov o pros tried ky
a) pri ja té od iných sub jek tov na zá kla de da ro va cej

zmlu vy,
b) pri ja té na zá kla de zmlu vy o zdru že ní,30)
c) pri ja té od iných sub jek tov, na prí klad for mou do tá cie 

ale bo gran tu,
d) zís ka né z roz die lu me dzi vý nos mi a ná klad mi z pod -

ni ka te¾ skej čin nos ti po zda ne ní,
e) pri ja té z po ist né ho pl ne nia zo zmluv né ho po is te nia

ale bo zo zá kon né ho po is te nia,
f) pri ja té z úhrad stra vy,31)

g) pri ja té od fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,32)

h) pri ja té od úra du prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,33)

i) pri ja té od účast ní kov ko na nia o ob no ve evi den cie
nie ktorých po zem kov a práv nych vz�a hov k nim,34)

j) pri ja té od ro di čov, iných osôb, kto rí majú voči die �a -
�u vy ži vo va ciu po vin nos�, ale bo žia kov na úhra du
nie ktorých ná kla dov v sú la de s oso bit ný mi pred pis -
mi.35) 

(2) Pros tried ky pod ¾a od se ku 1 písm. a) až d) ve die
roz poč to vá or ga ni zá cia na samo stat nom mi mo roz poč -
to vom účte. Pri po u ži tí ich od ve die na oso bit ný príj mo -
vý účet pre do pln ko vé zdro je a vý dav ky rea li zu je zo
svoj ho vý dav ko vé ho úč tu s vý nim kou pros tried kov
pos kyt nu tých zo za hra ni čia v cu dzej mene ur če né na
plat by v cu dzej mene v tu zem sku ale bo do za hra ni čia,
kto ré ve die roz poč to vá or ga ni zá cia na oso bit nom účte,
z kto ré ho rea li zu je plat by.

(3) Prí spev ky od zá kon né ho zá stup cu na úhra du
stra vy a úhra dy stra vy od iných strav ní kov v za ria de -
niach škol ské ho stra vo va nia môže vies� roz poč to vá or -
ga ni zá cia na bež nom účte, z kto ré ho pria mo uhrá dza
vý dav ky sú vi sia ce so stra vo va ním v tých to za ria de -
niach.

(4) Pred da vok pred dav ko vej or ga ni zá cii, kto rá je za -
stu pi te¾ ským úra dom Slo ven skej re pub li ky v za hra ni -
čí, pos ky tu je Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven -
skej re pub li ky zo svoj ho roz po čtu pros tred níc tvom
oso bit né ho pred dav ko vé ho účtu na bež ný účet pred -
dav ko vej or ga ni zá cie v za hra ni čí ale bo v ho to vos ti do
pok lad ne pred dav ko vej or ga ni zá cie v za hra ni čí. Pred -
dav ko vej or ga ni zá cii, kto rá je obchodno-ekonomickou
or ga ni zač nou jed not kou Mi nis ter stva hos po dár stva
Slo ven skej re pub li ky v za hra ni čí, pos ky tu je pred da vok
Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky zo
svoj ho roz po čtu pros tred níc tvom oso bit né ho pred dav -
ko vé ho účtu na bež ný účet pred dav ko vej or ga ni zá cie
v za hra ni čí ale bo v ho to vos ti do pok lad ne pred dav ko vej
or ga ni zá cie v za hra ni čí. Zos tat ky pros tried kov na tých -
to úč toch kon com roka ne pre pa da jú. 

§ 24

Hos po dá re nie prí spev ko vých or ga ni zá cií

(1) Prí spev ko vá or ga ni zá cia hos po dá ri pod ¾a svoj ho
roz po čtu ná kla dov, vý no sov a vý sled ku hos po dá re nia.
Jej roz po čet za hŕ ňa aj prí spe vok z roz po čtu zria ïo va te -
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29) § 489 až 496 Ob chod né ho zá kon ní ka.
30) § 829 až 841 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
31) § 152 Zá kon ní ka prá ce.

§ 75 zá ko na č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov. 
§ 2 ods. 2 a 3 vy hláš ky Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 198/1998 Z. z. na vy ko na nie nie ktorých
usta no ve ní zá ko na o so ciál nej po mo ci.

32) § 92 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
33) Zá kon č. 5/2004 Z. z. o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 191/2004 Z. z.
34) § 10 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach na uspo ria da nie vlast níc tva k po zem kom

v zne ní zá ko na č. 419/2002 Z. z.
35) § 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 279/1993 Z. z. o škol ských za ria de niach.

§ 2 ods. 1 písm. f) zá ko na č. 597/2003 Z. z. o fi nan co va ní zá klad ných škôl, stred ných škôl a škol ských za ria de ní.
§ 33a zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 596/2003 Z. z. 



¾a, pros tried ky vlast ných fi nanč ných fon dov, pros tried -
ky pri ja té od iných sub jek tov. 

 (2) Prí spev ko vá or ga ni zá cia je po vin ná do sa ho va�
vý no sy ur če né svojím roz po čtom.

 (3) Prí spev ko vá or ga ni zá cia sús tre ïu je všet ky príj -
my a rea li zu je všet ky vý dav ky pros tred níc tvom úč tov
ve de ných v Štát nej pok lad ni ci, ak tak usta no vu je oso -
bit ný pred pis.18)

 (4) Prí spev ko vá or ga ni zá cia môže uzat vá ra� zmlu vu
o ná jme veci s prá vom kúpy pre na ja tej veci,29) ak ná -
jom né bude uhrá dza� z vlast ných zdro jov.

 (5) Prí spev ko vá or ga ni zá cia môže uza tvo ri� zmlu vu
pod ¾a od se ku 4 po vy hod no te ní po núk naj me nej troch
ne zá vis lých uchá dza čov.

 (6) Fi nanč ný vz�ah me dzi zria ïo va te ¾om a prí spev -
ko vou or ga ni zá ciou je ur če ný zá väz ný mi uka zo va te¾ mi
štát ne ho roz po čtu a zá väz ný mi uka zo va te¾ mi ur če ný mi 
zria ïo va te ¾om.

 (7) Prí spev ko vá or ga ni zá cia uhrá dza ná kla dy na
pre vádz ku, op ra vy a údrž bu hmot né ho ma jet ku, ako aj
na ob sta ra nie hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku
z vlast ných zdro jov a z prí spev ku od zria ïo va te ¾a, pri -
čom vlast né zdro je po u ží va pred nost ne. Zria ïo va te¾
pos ky tu je prí spev ko vej or ga ni zá cii prí spe vok na pre -
vádz ku v ta kej výš ke, aby jej roz po čet bol vy rov na ný; to
ne pla tí, ak je prí spev ko vá or ga ni zá cia zdra vot níc kym
za ria de ním, kto ré mu pat rí úhra da za pos kyt nu tú zdra -
vot nú sta rost li vos� pod ¾a oso bit né ho pred pi su. Prí spe -
vok na pre vádz ku mož no po u ži� aj na kry tie od pi sov,
naj viac do výš ky ur če nej zria ïo va te ¾om. Zria ïo va te¾
môže prí spev ko vej or ga ni zá cii krá ti� ale bo zvý ši� prí -
spe vok pri ne do dr ža ní ale bo zme ne pod mie nok, za kto -
rých bol ur če ný fi nanč ný vz�ah me dzi zria ïo va te ¾om
a prí spev ko vou or ga ni zá ciou. 

 (8) Ak vlast né zdro je na ob sta ra nie hmot né ho a ne -
hmot né ho ma jet ku ne kry jú pot re by prí spev ko vej or ga -
ni zá cie, zria ïo va te¾ určí výš ku prí spev ku na ob sta ra nie
ním ur če né ho kon krét ne ho hmot né ho a ne hmot né ho
ma jet ku.

 (9) Prí spev ko vá or ga ni zá cia vy ko ná po uply nu tí roz -
poč to vé ho roka zúč to va nie fi nanč ných vz�a hov s  roz -
počtom zria ïo va te ¾a ale bo so štát nym roz po čtom.

(10) Ak je vý sle dok hos po dá re nia klad ný, ten to ne -
mô že by� do siah nu tý ne spl ne ním úloh, ob me dzo va ním
ale bo zhor šo va ním kva li ty slu žieb, ale bo zme nou pod -
mie nok, za kto rých boli zá väz né li mi ty prí spev ko vej or -
ga ni zá cii ur če né. Prí spev ko vá or ga ni zá cia, kto rá vy ka -
zu je stra tu mi nu lých ro kov a v bež nom roz poč to vom
roku do siah la klad ný vý sle dok hos po dá re nia, je po vin -
ná po u ži� ten to vý sle dok hos po dá re nia na úhra du stra -
ty mi nu lých ro kov, a to až do jej vy rov na nia.

(11) Ak sa hos po dá re nie prí spev ko vej or ga ni zá cie za
bež ný roz poč to vý rok skon čí stra tou, prí spev ko vá or ga -
ni zá cia túto stra tu uhra dí
a) z re zerv né ho fon du prí spev ko vej or ga ni zá cie, 
b) zo zis ku z pod ni ka te¾ skej čin nos ti prí spev ko vej or ga -

ni zá cie po zda ne ní naj ne skôr v na sle du jú cich dvoch
roz poč to vých ro koch po roku, v kto rom bola stra ta

vy ká za ná, ak nie je mož né uhra di� stra tu pod ¾a pís -
me na a),

c) z klad né ho vý sled ku hos po dá re nia z hlav nej čin nos -
ti prí spev ko vej or ga ni zá cie naj ne skôr v na sle du jú -
cich dvoch roz poč to vých ro koch po roku, v kto rom
bola stra ta vy ká za ná, ak nie je mož né uhra di� stra tu
pod ¾a pís me na b).

(12) Ak nie je stra ta uhra de ná ani pod ¾a od se ku 11
písm. c), zru ší zria ïo va te¾ prí spev ko vú or ga ni zá ciu do
kon ca roku na sle du jú ce ho po roku, z kto ré ho vý sled ku
hos po dá re nia mala by� stra ta uhra de ná. 

§ 25

Fi nanč né fon dy prí spev ko vej or ga ni zá cie

(1) Prí spev ko vá or ga ni zá cia tvo rí
a) fond rep ro duk cie,
b) re zerv ný fond.

(2) Roz sah ob sta rá va nia hmot né ho a ne hmot né ho
ma jet ku prí spev ko vou or ga ni zá ciou vrá ta ne jeho tech -
nic ké ho zhod no te nia je ur če ný výš kou pros tried kov vo
fon de rep ro duk cie.

(3) Zdro jom fon du rep ro duk cie prí spev ko vej or ga ni -
zá cie sú
a) od pi sy hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku vrá ta ne

zos tat ko vej ceny pri jeho vy ra de ní,
b) vý nos z pre daja ale bo lik vi dá cie hmot né ho a ne -

hmot né ho ma jet ku,
c) pros tried ky od iných sub jek tov pod ¾a uzav re tých

zmlúv o zdru žo va ní pros tried kov na ob sta ra nie
hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku,

d) pros tried ky z re zerv né ho fon du na ob sta ra nie hmot -
né ho a ne hmot né ho ma jet ku,

e) pros tried ky zo štát nych fon dov na ob sta ra nie hmot -
né ho a ne hmot né ho ma jet ku,

f) dary na ob sta ra nie hmot né ho a ne hmot né ho ma jet -
ku,

g) vý no sy z po vo le ných ve rej ných zbie rok,
h) pros tried ky pos ky to va né pros tred níc tvom roz po čtu

zria ïo va te ¾a na ob sta ra nie ma jet ku.

(4) Fond rep ro duk cie prí spev ko vej or ga ni zá cie mož -
no po u ži� na
a) fi nan co va nie ob sta rá va nia hmot né ho a ne hmot né ho 

ma jet ku vrá ta ne jeho tech nic ké ho zhod no te nia,
b) pos ky to va nie pros tried kov pod ¾a uzav re tých zmlúv

o zdru žo va ní pros tried kov na ob sta ra nie hmot né ho
a ne hmot né ho ma jet ku,

c) splát ky úve rov pri ja tých na fi nan co va nie ob sta rá va -
nia hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku,

d) fi nan co va nie opráv a údrž by hmot né ho ma jet ku ako
do pln ko vý zdroj.

(5) Ob sta rá va nie hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku
vrá ta ne jeho tech nic ké ho zhod no te nia, op ra vy a údrž -
ba hmot né ho ma jet ku sa fi nan cu jú z fon du rep ro duk -
cie, aj keï sú ob sta rá va né vo vlast nej ré žii.

(6) Re zerv ný fond prí spev ko vej or ga ni zá cie sa tvo rí
a) z výs led ku hos po dá re nia,
b) z da ro va ných pros tried kov, pri čom úče lo vo ur če né

pe ňaž né dary sa po u ži jú v sú la de s ich ur če ním,
c) zo zis ku z pod ni ka te¾ skej čin nos ti po zda ne ní.
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(7) Re zerv ný fond prí spev ko vej or ga ni zá cie mož no
po u ži� na
a) úhra du roz po čtom ne za bez pe če ných bež ných po -

trieb  vrá ta ne mzdo vých pros tried kov, pri čom vý dav -
ky na mzdo vé pros tried ky ne smú pre kro či� 20 % roč -
né ho prí de lu do fon du z vý sled ku hos po dá re nia a zo
zis ku z pod ni ka te¾ skej čin nos ti po zda ne ní,

b) do pl ne nie zdro jov na ob sta ra nie hmot né ho a ne -
hmot né ho ma jet ku,

c) úhra du sank cií za po ru še nie vše obec ne zá väz ných
práv nych pred pi sov,

d) splát ky úve rov a úro kov z nich ok rem splá tok pod ¾a
od se ku 4 písm. c),

e) úhra du stra ty z hlav nej čin nos ti, 
f) kry tie ča so vé ho ne sú la du me dzi príj ma mi a vý dav -

ka mi po čas roz poč to vé ho roka, 
g) zdru žo va nie pros tried kov,
h) úhra du stra ty z pod ni ka te¾ skej čin nos ti.

(8) Ak prí spev ko vá or ga ni zá cia vy ka zu je stra tu mi -
nu lých ro kov ale bo hos po dá re nie prí spev ko vej or ga ni -
zá cie za bež ný roz poč to vý rok sa skon čí stra tou, po u ží -
va sa re zerv ný fond pred nost ne na úhra du tej to stra ty
pod ¾a od se ku 7 písm. e).

Prá va a po vin nos t i
roz poč to vých or ga ni  zá c i í

a  pr í  spev ko vých or ga ni  zá c i í

§ 26

(1) Ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak, roz poč to -
vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá cia pos ky tu jú
svo je vý ko ny od plat ne v sú la de s oso bit ným pred pi -
som.36) Štát ne roz poč to vé or ga ni zá cie si na vzá jom  po -
skytujú vý ko ny vo svo jej pô sob nos ti bez plat ne. Roz -
poč to vé or ga ni zá cie zria de né ob cou si na vzá jom pos ky -
tu jú vý ko ny vo svo jej pô sob nos ti bez plat ne, ak o tom
roz hod ne obec né za stu pi te¾ stvo tej to obce. Roz poč to vé
or ga ni zá cie zria de né vyš ším územ ným cel kom si na -
vzá jom pos ky tu jú vý ko ny vo svo jej pô sob nos ti bez plat -
ne, ak o tom roz hod ne za stu pi te¾ stvo toh to vyš šie ho
územ né ho cel ku.

(2) Roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá -
cia nie sú opráv nené ru či� za za pla te nie zmen ky, vy sta -
vo va�, na do bú da� a pri jí ma� zmen ky37) s vý nim kou roz -
poč to vej or ga ni zá cie, kto rou je mi nis ter stvo fi nan cií pri 
sprá ve štát ne ho dlhu a pri sprá ve štát nych zá ruk pod ¾a 
oso bit né ho zá ko na;17) iné cen né pa pie re môžu na do bú -
da� a vy dá va� ale bo pre vzia� zá ru ku za spla te nie ich
me no vi tej hod no ty ale bo spla te nie vý no su, len ak tak
usta no vu je ten to zá kon ale bo oso bit ný zá kon.

(3) Ak ide o úhra dy vý dav kov z pros tried kov štát ne ho
roz po čtu za me siac de cem ber, kto ré sa usku toč nia v ja -
nu ári na sle du jú ce ho roz poč to vé ho roka, môže roz poč -
to vá or ga ni zá cia pre vies� na účet cu dzích pros tried kov
vý dav ky, a to na
a) vý pla tu miezd, pla tov, slu žob ných príj mov a ostat -

ných osob ných vy rov na ní vrá ta ne ná hrad pla tov
a miezd a ces tov né ho vy plá ca né ho sú čas ne s pla -
tom, so mzdou, vý pla tu od mien vy plá ca ných na zá -
kla de do hôd o prá cach vy ko ná va ných mimo pra cov -
né ho po me ru a vý pla tu pra cov ných od mien
od sú de ných, ako aj ostat né pe ňaž né ná ro ky za mest -
nan cov z pra cov nop ráv nych vz�a hov ale bo z ob dob -
ných právnych vz�a hov, kto ré sa vy plá ca jú spo lu so
mzdou,

b) od vod po ist né ho a prí spev kov do po ist ných fon dov
z pla tov a miezd pod ¾a pís me na a),

c) od vod po ist né ho a prí spev kov za oso by, za kto ré po -
ist né a prí spe vok pla tí štát, 

d) úhra dy dá vok so ciál nej po mo ci, pe ňaž ných prí spev -
kov na kom pen zá ciu so ciál nych dô sled kov �až ké ho
zdra vot né ho pos tih nu tia a na úhra dy dá vok pod ¾a
oso bit ných pred pi sov.

 (4) Prí spev ko vá or ga ni zá cia uhrá dza vý dav ky pod ¾a
od se ku 3 v na sle du jú com roku zo svoj ho bež né ho účtu.

 (5) Ak sa vý dav ky pod ¾a od se kov 3 a 4 ne vy čer pa jú
do kon ca feb ru ára, od ve dú sa do troch dní po vy úč to va -
ní po lo žiek pod ¾a od se ku 3 na príj mo vý účet štát ne ho
roz po čtu. Pri ne dos tat ku tých to pros tried kov sa  po -
trebné pros tried ky vy úč tu jú na �ar chu roz po čtu na sle -
du jú ce ho roz poč to vé ho roka.

 (6) Roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá -
cia ako ná jom ca môžu po u ži� ka pi tá lo vé vý dav ky na
tech nic ké zhod no te nie pre na ja té ho ma jet ku, ak doba
ná jmu trvá as poň šty ri roky od vy na lo že nia ta ké ho to
vý dav ku.

 (7) Roz poč to vá or ga ni zá cia, kto rou je mi nis ter stvo
fi nan cií, môže pri jí ma� ale bo pos ky to va� úve ry ale bo pô -
žič ky a vstu po va� do úve ro vých ale bo pô žič ko vých vz�a -
hov ako ru či te¾, ak koná pod ¾a oso bit né ho predpisu17)
v sú la de so zá ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný
roz poč to vý rok. Roz poč to vá or ga ni zá cia, kto rou je Mi -
nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky, môže pos ky -
to va� pô žič ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su. 

 (8) Roz poč to vé or ga ni zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie 
môžu po u ži� pros tried ky svoj ho roz po čtu na za pla te nie
člen ské ho prí spev ku len so sú hla som zria ïo va te ¾a.

 (9) Roz poč to vé or ga ni zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá -
cie vedú úč tov níc tvo, zos ta vu jú a pred kla da jú úč tov nú
zá vier ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su.38) Štát ne roz poč -
to vé or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé or ga ni zá cie sú
po vin né na žia dos� mi nis ter stva fi nan cií ale bo správ cu
ka pi to ly pred lo ži� aj ïal šie úda je z úč tov níc tva.

(10) Roz poč to vá or ga ni zá cia ne mô že tvo ri� oso bit né
fon dy, iba ak tak usta no ví oso bit ný pred pis.39) Prí spev -
ko vá or ga ni zá cia tvo rí oso bit né fon dy pod ¾a § 25 a  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.39) Zos tat ky oso bit ných fon dov 
kon com roka ne pre pa da jú.
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36) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
37) Zá kon č. 191/1950 Zb. zá kon zmen ko vý a še ko vý.
38) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve v zne ní ne skor ších pred pi sov.
39) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 27

Zdru žo va nie pros tried kov

(1) Roz poč to vá or ga ni zá cia ale bo prí spev ko vá or ga -
ni zá cia môže zdru žo va� pros tried ky pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,30) ak tým to zdru že ním pros tried kov ne vznik -
ne iná práv nic ká oso ba. Zdru že né pros tried ky sa vedú
na samo stat nom účte.

(2) Roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá -
cia usku toč ňu jú plat by pod ¾a uzav re tej zmlu vy o zdru -
že ní pod ¾a od se ku 1 len zo zdro jov, kto ré sú opráv ne né
po u ži� na čin nos�, kto rá je pred me tom tej to zmlu vy.

(3) Roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá -
cia vy po ria da jú ma je tok zís ka ný vý ko nom spo loč nej
čin nos ti fi nan co va nej zo zdru že ných pros tried kov  po -
d¾a od se ku 1 pod ¾a oso bit né ho pred pi su.30) Roz poč to vá
or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá cia sú po vin né do -
hod nú� v zmlu ve o zdru že ní po diel na ma jet ku zís ka -
nom spo loč nou čin nos �ou zod po ve da jú ci výš ke nimi
vlo že ných pros tried kov; to pla tí aj pre prí pad roz pus te -
nia zdru že nia.

(4) Pros tried ky, kto ré prí spev ko vá or ga ni zá cia zís ka
pod ¾a zmlu vy o zdru že ní pros tried kov na úče lo vú in -
ves tič nú čin nos�, sú zdro jom jej fon du rep ro duk cie.
Pros tried ky ur če né pod ¾a zmlu vy o zdru že ní pros tried -
kov na pre vádz ko vú čin nos� pre ve die na kon ci roz poč -
to vé ho roka vo výš ke roz die lu me dzi pri ja tý mi a vy na lo -
že ný mi zdru že ný mi pros tried ka mi na �ar chu ale bo
v pro spech re zerv né ho fon du.

§ 28

Pod ni ka te¾ ská čin nos� roz poč to vej or ga ni zá cie
a prí spev ko vej or ga ni zá cie

(1) Roz poč to vá or ga ni zá cia ne mô že vy ko ná va� pod ni -
ka te¾ skú čin nos�, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak.40) Ná kla dy na túto čin nos� mu sia by� kry té vý nos -
mi z nej. Roz diel me dzi vý nos mi a ná klad mi po zda ne ní
zos tá va v pl nom roz sa hu ako do pln ko vý zdroj ïal šie ho
roz vo ja a skva lit ňo va nia čin nos ti roz poč to vej or ga ni zá -
cie. Vý no sy a ná kla dy na pod ni ka te¾ skú čin nos� sa ne -
roz po čtu jú a sle du jú sa na samo stat nom mi mo roz poč -
to vom účte. Tým nie sú dotk nu té usta no ve nia
oso bit ných pred pi sov o fi nan co va ní ved ¾aj šie ho hos po -
dár stva.41)

(2) Prí spev ko vá or ga ni zá cia môže vy ko ná va� so sú -
hla som zria ïo va te ¾a pod ni ka te¾ skú čin nos� nad rá mec
hlav nej čin nos ti, pre kto rú bola zria de ná, iba ak plní
úlo hy ur če né zria ïo va te ¾om. Ná kla dy na pod ni ka te¾ -
skú čin nos� mu sia by� kry té vý nos mi z nej. Vý no sy
a ná kla dy na túto čin nos� sa ne roz po čtu jú a sle du jú sa
na samo stat nom účte. 

(3) Ak je hos po dár skym vý sled kom pod ni ka te¾ skej
čin nos ti k 30. sep tem bru roz poč to vé ho roka stra ta, je
ve dú ci roz poč to vej or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vej or ga -
ni zá cie po vin ný za bez pe či�, aby bola do kon ca roz poč -

to vé ho roka vy rov na ná, ale bo uro bi� také opat re nia na
ukon če nie pod ni ka te¾ skej čin nos ti, aby sa v ïal šom
roz poč to vom roku už ne vy ko ná va la.

ÔSMA ČASŤ

ZÁ VE REČ NÝ ÚČET VE REJ NEJ SPRÁ VY
A ŠTÁT NY ZÁ VE REČ NÝ ÚČET

§ 29

(1) Zá ve reč ný účet ve rej nej sprá vy je sú hrnný do ku -
ment, kto rý ob sa hu je štát ny zá ve reč ný účet za prí sluš -
ný roz poč to vý rok a vý sled ky hos po dá re nia sú hrnu roz -
poč tov ostat ných sub jek tov ve rej nej sprá vy za
prí sluš ný roz poč to vý rok. 

(2) Zá ve reč ný účet ve rej nej sprá vy ob sa hu je naj mä
a) úda je o príj moch a vý dav koch štát ne ho roz po čtu

a o sú hrne roz poč tov ostat ných sub jek tov ve rej nej
sprá vy za prí sluš ný roz poč to vý rok,

b) bi lan ciu fi nan co va nia schod ku štát ne ho roz po čtu
a štát ne ho dlhu,

c) pre h¾ad o sta ve a vý vo ji dlhu ve rej nej sprá vy,
d) úda je o ak tí vach a pa sí vach ve rej nej sprá vy vrá ta ne

bi lan cie štát nych ak tív a štát nych pa sív,
e) pre h¾ad o pos kyt nu tých ná vrat ných fi nanč ných vý -

po mo ciach a o sta ve a vý vo ji štát nych zá ruk,
f) pre h¾ad o po u ži tí roz poč to vých re zerv,
g) pre h¾ad o pos kyt nu tých ú¾a vách pod ¾a oso bit né ho

pred pi su,42)
h) pre h¾ad o sta ve da ňo vých po h¾a dá vok a col ných po -

h¾a dá vok,
i) sú hrnnú sprá vu o vý sled koch fi nanč nej kon tro ly

a vnú tor né ho au di tu.

(3) Mi nis ter stvo fi nan cií vy pra cú va ná vrh zá ve reč né -
ho účtu ve rej nej sprá vy vrá ta ne ná vr hu štát ne ho zá ve -
reč né ho účtu za prí sluš ný roz poč to vý rok, ria di prá ce
na vy pra co va ní zá ve reč né ho účtu ve rej nej sprá vy
a usmer ňu je zos ta ve nie zá ve reč ných úč tov ka pi tol
a štát nych fon dov.

(4) Správ ca ka pi to ly zos ta vu je o vý sled koch roz poč -
to vé ho hos po dá re nia ka pi to ly ná vrh zá ve reč né ho účtu
ka pi to ly vrá ta ne zá ve reč né ho účtu štát ne ho fon du,
kto rý spra vu je v sú čin nos ti s roz poč to vý mi or ga ni zá -
cia mi a prí spev ko vý mi or ga ni zá cia mi v jeho pô sob nos -
ti. Sú čas �ou zá ve reč né ho účtu ka pi to ly je aj hod no te nie 
pl ne nia zá me rov a cie ¾ov prog ra mov vlá dy roz poč to va -
ných v rám ci ka pi to ly. Správ ca ka pi to ly pred kla dá mi -
nis ter stvu fi nan cií v roz sa hu a ter mí ne ur če nom mi nis -
ter stvom fi nan cií ná vrh zá ve reč né ho účtu ka pi to ly.
Ná vrh zá ve reč né ho účtu ka pi to ly pred kla dá na in for -
má ciu vlá de a prí sluš né mu vý bo ru ná rod nej rady.

(5) Správ co via ka pi tol a ostat né sub jek ty ve rej nej
sprá vy pred kla da jú mi nis ter stvu fi nan cií v ním ur če -
nom ter mí ne roč né úč tov né zá vier ky; ak má by� úč tov -
ná zá vier ka ove re ná au dí to rom, sú sub jek ty ve rej nej
sprá vy po vin né pred lo ži� úč tov nú zá vier ku ove re nú au -
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40) Na prí klad zá kon č. 131/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
41) Na prí klad § 26 ods. 4 zá ko na č. 59/1965 Zb. o vý ko ne tres tu od ňa tia slo bo dy v zne ní ne skor ších pred pi sov.
42) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



dí to rom. Úč tov né zá vier ky sú pod kla dom na vy pra co -
va nie zá ve reč né ho účtu ve rej nej sprá vy.

(6) Mi nis ter stvo fi nan cií pred kla dá ná vrh zá ve reč né -
ho účtu ve rej nej sprá vy vrá ta ne štát ne ho zá ve reč né ho
účtu za prí sluš ný roz poč to vý rok vlá de.

(7) Vlá da pred kla dá ná rod nej rade ná vrh štát ne ho
zá ve reč né ho účtu za pred chá dza jú ci roz poč to vý rok
naj ne skôr do šies tich me sia cov po uply nu tí roz poč to -
vé ho roka a na in for má ciu zá ve reč ný účet ve rej nej
sprá vy.

(8) Ná rod ná rada pri pre rokú va ní štát ne ho zá ve reč -
né ho účtu roz ho du je o po u ži tí pre byt ku štát ne ho roz -
po čtu ale bo o spô so be úhra dy schod ku štát ne ho  roz -
poč tu.

(9) Mi nis ter stvo fi nan cií zve rej ňu je vý sled ky hos po -
dá re nia ve rej nej sprá vy v jed not nej me to di ke plat nej
pre Eu róp sku úniu za prí sluš ný štvr� rok bež né ho roz -
poč to vé ho roka spô so bom pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.7)

DE VIA  TA  ČASŤ

ZOD PO VED NOSŤ ZA HOS PO DÁ RE NIE,
PO RU ŠE NIE FI NANČ NEJ DIS CIP LÍ NY

§ 30

Zod po ved nos� za hos po dá re nie

(1) Vlá da zod po ve dá ná rod nej rade za hos po dá re nie
s pros tried ka mi štát ne ho roz po čtu. Vlá da pred kla dá
ná rod nej rade sprá vu o pl ne ní štát ne ho roz po čtu
v rám ci sprá vy o pl ne ní roz po čtu ve rej nej sprá vy za
prvý pol rok, a to naj ne skôr do 90 dní po uply nu tí pr vé -
ho pol roka. Sú čas �ou sprá vy o pl ne ní štát ne ho roz po č -
tu je aj in for má cia o vy ko na ných opat re niach vlá dy na
pre kle nu tie ne sú la du me dzi príj ma mi štát ne ho roz po č -
tu a vý dav ka mi štát ne ho roz po čtu a o po vo le nom pre -
kro če ní vý dav kov štát ne ho roz po čtu do siah nu tím vyš -
ších príj mov štát ne ho roz po čtu.

(2) Za hos po dá re nie s ve rej ný mi pros tried ka mi zod -
po ve dá šta tu tár ny or gán sub jek tu ve rej nej sprá vy.19)
Sprá vy o pl ne ní roz po čtu jed not li vých ka pi tol sa pre ro -
kú va jú v prí sluš ných or gá noch ná rod nej rady. 

§ 31

Po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny 

(1) Po ru še ním fi nanč nej dis cip lí ny je
a) pos kyt nu tie ale bo po u ži tie ve rej ných pros tried kov

v roz po re s ur če ným úče lom, 
b) pos kyt nu tie ale bo po u ži tie ve rej ných pros tried kov

nad rá mec opráv ne nia, kto rým dô jde k vyš šie mu
čer pa niu ve rej ných pros tried kov,

c) ne od ve de nie pros tried kov sub jek tu ve rej nej sprá vy
v usta no ve nej ale bo ur če nej le ho te a roz sa hu,

d) ne od ve de nie vý no su z ve rej ných pros tried kov do
roz po čtu sub jek tu ve rej nej sprá vy v usta no ve nej ale -
bo ur če nej le ho te a roz sa hu,

e) pre kro če nie le ho ty usta no ve nej ale bo ur če nej na po -
u ži tie ve rej ných pros tried kov,

f) pre kro če nie roz sa hu spl no moc ne nia na pre vza tie
zá väz kov pod ¾a § 19 ods. 5,

g) umož ne nie bez dô vod né ho obo ha te nia zís ka ním fi -
nanč né ho pro spe chu z ve rej ných pros tried kov,

h) ko na nie v roz po re s § 15 až 18,
i) po u ži tie ve rej ných pros tried kov na fi nan co va nie, za -

lo že nie ale bo zria de nie práv nic kej oso by v roz po re
s tým to zá ko nom ale bo oso bit ný mi pred pis mi,

j) ne hos po dár ne, ne e fek tív ne a ne ú čin né vy na kla da -
nie ve rej ných pros tried kov,21)

k) ne do dr ža nie usta no ve né ho ale bo ur če né ho spô so bu
na kla da nia s ve rej ný mi pros tried ka mi, 

l) úhra da pred dav ku z ve rej ných pros tried kov v roz po -
re s tým to zá ko nom ale bo v roz po re s pod mien ka mi
ur če ný mi pri pos kyt nu tí ve rej ných pros tried kov,

m) po ru še nie pra vi diel a pod mie nok pri pos ky to va ní
pros tried kov z roz po čtu ve rej nej sprá vy sub jek tom
ve rej nej sprá vy,

n) po ru še nie pra vi diel a pod mie nok, za kto rých boli ve -
rej né pros tried ky pos kyt nu té.

(2) Za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pod ¾a od se ku 1
písm. a) sa ne po va žu je ne správ ne za trie de nie príj mov
a vý dav kov pod ¾a roz poč to vej kla si fi ká cie.

(3) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá po ru -
ši la fi nanč nú dis cip lí nu pod ¾a od se ku 1 písm. a), je po -
vin ná vrá ti� fi nanč né pros tried ky do roz po čtu, z kto ré -
ho boli pos kyt nu té ale bo po u ži té, a to vo výš ke
po ru še nia fi nanč nej dis cip lí ny; zá ro veň je po vin ná za -
pla ti� pe ná le vo výš ke 0,1 % zo sumy, v kto rej do šlo
k po ru še niu fi nanč nej dis cip lí ny, za kaž dý, aj za ča tý
deň po ru še nia fi nanč nej dis cip lí ny do doby vrá te nia fi -
nanč ných pros tried kov, naj viac do výš ky tej to sumy. 

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá po ru -
ši la fi nanč nú dis cip lí nu pod ¾a od se ku 1 písm. b), c) a d),
je po vin ná od vies� fi nanč né pros tried ky vo výš ke po ru -
še nia fi nanč nej dis cip lí ny a za pla ti� pe ná le vo výš ke
0,1 % zo sumy, v kto rej do šlo k po ru še niu fi nanč nej
dis cip lí ny, za kaž dý, aj za ča tý deň omeš ka nia s úhra -
dou ulo že né ho od vo du; ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic -
ká oso ba sama zis tí po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny
a od ve die fi nanč né pros tried ky vo výš ke po ru še nia fi -
nanč nej dis cip lí ny pod ¾a od se ku 1 písm. b), c) a d) ale bo 
ak sa po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pod ¾a od se ku 1
písm. b), c) a d) zis tí pri vý ko ne kon tro ly a fi nanč né
pros tried ky vo výš ke po ru še nia fi nanč nej dis cip lí ny
vrá ti práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba do dňa skon -
če nia kon tro ly,21) správ ne ko na nie sa ne za čne.

(5) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá po ru -
ši la fi nanč nú dis cip lí nu pod ¾a od se ku 1 písm. e), je po -
vin ná za pla ti� pe ná le vo výš ke 0,1 % zo sumy po u ži tej
po ur če nej le ho te za kaž dý, aj za ča tý deň po ru še nia fi -
nanč nej dis cip lí ny, naj viac do výš ky tej to sumy. 

(6) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá po ru -
ši la fi nanč nú dis cip lí nu pod ¾a od se ku 1 písm. f) až i), je
po vin ná za pla ti� po ku tu. Po ku ta za po ru še nie fi nanč -
nej dis cip lí ny pod ¾a od se ku 1 písm. f) a g) sa ukla dá od
1 000 Sk do 300 000 Sk v zá vis los ti od zá važ nos ti po ru -
še nia fi nanč nej dis cip lí ny a dĺž ky tr va nia pro ti práv ne -
ho sta vu. Za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pod ¾a od se -
ku 1 písm. h) a i) sa po ku ta ukla dá od 500 Sk do
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100 000 Sk v zá vis los ti od zá važ nos ti po ru še nia fi nanč -
nej dis cip lí ny a dĺž ky tr va nia pro ti práv ne ho sta vu. 

 (7) Sub jekt ve rej nej sprá vy, kto rý po ru šil fi nanč nú
dis cip lí nu pod ¾a od se ku 1 písm. a) až n), je po vin ný
uplat ni� voči za mest nan co vi zod po ved né mu za po ru še -
nie fi nanč nej dis cip lí ny pos tup pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov.43) Ak sa ve rej né pros tried ky pos ky tli za pod mie -
nok, kto rých ne spl ne nie je spo je né s po vin nos �ou ich
vrá te nia, uplat ní sa pri po ru še ní tých to pod mie nok
rov na ká sank cia ako pri po ru še ní fi nanč nej dis cip lí ny
pod ¾a od se ku 1 písm. a).

 (8) Od vod, pe ná le a po ku ta za po ru še nie fi nanč nej
dis cip lí ny práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso bou,
kto rej boli pos kyt nu té pros tried ky z roz po čtu sub jek tu
ve rej nej sprá vy, sú príj mom roz po čtu toho sub jek tu ve -
rej nej sprá vy, kto rý ich pos ky tol. Pe ná le a po ku ta za
po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny sub jek tom ve rej nej
sprá vy sú príj mom štát ne ho roz po čtu. 

 (9) Od vod, pe ná le a po ku tu za po ru še nie fi nanč nej
dis cip lí ny pri na kla da ní s ve rej ný mi pros tried ka mi
ukla dá a vy má ha ten kon trol ný or gán ale bo or gán do -
zo ru štá tu,44) kto rý je opráv ne ný vy ko ná va� kon tro lu
ale bo do zor ve rej ných pros tried kov v roz sa hu svo jej pô -
sob nos ti usta no ve nej oso bit ným pred pi som.45) Od vod,
pe ná le a po ku tu za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny štát -
nou roz poč to vou or ga ni zá ciou a štát nou prí spev ko vou
or ga ni zá ciou ale bo za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny
inou práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso bou pri na -
kla da ní s pros tried ka mi štát ne ho roz po čtu a s  pro -
striedkami Eu róp skej únie ukla dá prí sluš ná sprá va fi -
nanč nej kon tro ly,46) kto rá ich aj vy má ha. V prí pa de
pot re by od vod, pe ná le a po ku tu môže ulo ži� a vy má ha�
mi nis ter stvo fi nan cií.

(10) Ak po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny zis tí or gán
opráv ne ný na vý kon kon tro ly pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,47) je po vin ný ozná mi� po ru še nie fi nanč nej dis cip lí -
ny kon trol né mu or gá nu ale bo or gá nu do zo ru štátu44)
pod ¾a od se ku 9.

(11) Od vod, pe ná le a po ku tu za to isté po ru še nie fi -
nanč nej dis cip lí ny mož no ulo ži� len raz.

(12) Uk la da nie a vy má ha nie od vo du, pe ná le a po ku ty 
sa ria di vše obec ný mi pred pis mi o správ nom ko na ní.48)

(13) Od vod spo lu s pe ná le, kto ré pri kon tro lo va nom
sub jek te ne pre siah ne sumu 5 000 Sk, sa ne uk la dá.

(14) Od vod, pe ná le a po ku tu za po ru še nie fi nanč nej
dis cip lí ny mož no ulo ži� do pia tich ro kov odo dňa  pre -
ukázaného zis te nia po ru še nia fi nanč nej dis cip lí ny. 

(15) Na pos tup pri úhra de od vo du, pe ná le a po ku ty

za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pri hos po dá re ní
s pros tried ka mi Eu róp skej únie sa vz�a hu je § 20. 

(16) Ak je po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pod ¾a
odseku 1 písm. a) až i) aj po ru še ním po vin nos tí usta no -
ve ných oso bit ným pred pi som, ulo žia sa sank cie za po -
ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pod ¾a toh to zá ko na, ak sa
za ta ké to po ru še nie ne uk la da jú sank cie pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.

§ 32

Mi nis ter stvo fi nan cií môže sub jek tu, kto ré mu vy plý -
va jú po vin nos ti z toh to zá ko na, ulo ži� za ich ne spl ne nie 
po ku tu až do výš ky 1 000 000 Sk pod ¾a vše obec ných
pred pi sov o správ nom ko na ní,48) v le ho tách pod ¾a § 31.
Po ku ta je príj mom štát ne ho roz po čtu.

DE S IA  TA  ČASŤ

VŠE OBEC NÉ, PRE CHOD NÉ
A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 33

Zis �o va nie roz poč to vých dô sled kov
práv nych pred pi sov a iných opat re ní

(1) Pri ná vr hoch zá ko nov a ïal ších vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov, opat re ní ústred ných or gá -
nov štát nej sprá vy a iných ma te riá lov pred kla da ných
na ro ko va nie vlá dy a ná rod nej rady mu sia by� uve de né
a zdô vod ne né ich pred po kla da né fi nanč né dô sled ky na
roz po čet ve rej nej sprá vy, a to nie len na bež ný rok, ale aj 
na tri na sle du jú ce roz poč to vé roky. Spo lu s tým mu sia
by� uve de né aj ná vr hy na úhra du zvý še ných vý dav kov
ale bo na úhra du úbyt ku príj mov.

(2) Na vr ho va te lia sú po vin ní roz poč to vé dô sled ky ná -
vr hov práv nych pred pi sov pod ¾a od se ku 1 vo pred pre -
ro ko va� s mi nis ter stvom fi nan cií.

(3) Ná vr hy práv nych pred pi sov a iných opat re ní  po -
d¾a od se ku 1 pred lo že né na ro ko va nie vlá dy v prie be hu
roz poč to vé ho roka, kto ré majú dô sled ky na roz po čet
ve rej nej sprá vy a kto rých kry tie ne mož no v prie be hu
roz poč to vé ho roka za bez pe či� zvý še ný mi príj ma mi ale -
bo ús po rou iných vý dav kov, môžu na do bud nú� účin -
nos� naj skôr 1. ja nu ára na sle du jú ce ho roz poč to vé ho
roka.

§ 34

Sub jekt ve rej nej sprá vy je opráv ne ný uhrá dza� zo
svoj ho roz po čtu v ne vy hnut nom roz sa hu aj vý dav ky na
re pre zen tač né a pro pa gač né úče ly.
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43) Na prí klad zá kon č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce, zá kon č. 312/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
44) Na prí klad § 2 zá ko na č. 502/2001 Z. z., § 246 zá ko na č. 461/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 43/2004 Z. z.
45) Na prí klad zá kon č. 461/2003 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 502/2001 Z. z., zá kon Slo ven skej ná rod nej rady

č. 369/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 416/2001 Z. z. o pre cho de nie ktorých pô sob nos tí z or gá nov štát nej sprá vy na
obce a na vyš šie územ né cel ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.

46) Zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach fi nanč nej kon tro ly v zne ní ne skor ších pred pi sov.
47) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 39/1993 Z. z. o Naj vy ššom kon trol nom úra de Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
48) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov (úpl né zne nie č. 138/2004 Z. z.).



§ 35

Zod po ved nos� za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny roz -
poč to vou or ga ni zá ciou ale bo prí spev ko vou or ga ni zá -
ciou, kto rá bola pre me ne ná na iný sub jekt pod ¾a oso -
bit ných predpisov49) ale bo ku kto rej pre šla
zria ïo va te¾ ská funk cia na obec ale bo vyš ší územ ný ce -
lok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,50) pre chá dza na nový
sub jekt dňom, ku kto ré mu sa pre me ni la ale bo ku kto -
ré mu pre šla zria ïo va te¾ ská funk cia; ulo že nie od vo du,
pe ná le a po ku ty no vé mu sub jek tu za po ru še nie fi nanč -
nej dis cip lí ny pred chá dza jú cim sub jek tom sa po su -
dzu je pod ¾a práv nej for my hos po dá re nia no vé ho sub -
jek tu.

§ 36

Po dro bnos ti o hos po dá re ní s ve rej ný mi pros tried ka -
mi a o hos po dá re ní roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev -
ko vých or ga ni zá cií usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo fi nan cií.

§ 37

(1) Ná vrh roz po čtu ve rej nej sprá vy na roky 2005 až
2007 sa zos ta ví s pri hliad nu tím na plat né usta no ve nia
toh to zá ko na o zos ta ve ní roz po čtu ve rej nej sprá vy.

(2) Ak sa upra vu je roz poč to vá kla si fi ká cia na na sle -
du jú ci roz poč to vý rok, ná vrh roz po čtu ve rej nej sprá vy
na na sle du jú ci roz poč to vý rok sa zos ta vu je v sú la de
s roz poč to vou kla si fi ká ciou plat nou na na sle du jú ci
roz poč to vý rok.

(3) Na ko na nia za ča té pred na do bud nu tím účin nos ti
toh to zá ko na sa vz�a hu jú do te raj šie pred pi sy. Do te raj -
šie pred pi sy sa vz�a hu jú aj na ko na nia o po ru še ní roz -
poč to vej dis cip lí ny za ča té po na do bud nu tí účin nos ti
toh to zá ko na, ak sa vý kon fi nanč nej kon tro ly za čal
pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na. Ak sa vý -
kon fi nanč nej kon tro ly za čal po na do bud nu tí účin nos ti 
toh to zá ko na, po sú di sa aj po ru še nie roz poč to vej dis -
cip lí ny pod ¾a toh to zá ko na, pri čom sa po u ži jú sank cie
pod ¾a toh to zá ko na. 

(4) Usta no ve nie § 35 sa po u ži je aj pri po ru še ní roz -
poč to vej dis cip lí ny pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(5) Mi nis ter stvo fi nan cií, obec a vyš ší územ ný ce lok
aj po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na via žu roz -
poč to vé pros tried ky roz poč to vej or ga ni zá cie za po ru še -
nie roz poč to vej dis cip lí ny, ak via za nie za po ru še nie roz -
poč to vej dis cip lí ny ne bo lo ukon če né do na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na.

(6) Práv ne po me ry prí spev ko vých or ga ni zá cií zria de -
ných pod ¾a do te raj ších pred pi sov, kto ré sa ne vy ka zu jú
v rám ci ústred nej sprá vy ale bo územ nej samo sprá vy
pod ¾a § 3 ods. 1, je ich zria ïo va te¾ po vin ný zo sú la di�
s tým to zá ko nom do 31. de cem bra 2006.

(7) Na úče ly toh to zá ko na sa pros tried ky Eu róp skych 
spo lo čen stiev pos kyt nu té Slo ven skej re pub li ke na rea -
li zá ciu spo loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky
a Eu róp skych spo lo čen stiev pod ¾a me dzi ná rod ných
zmlúv uza tvo re ných do 1. mája 2004 po va žu jú za ve rej -
né pros tried ky. Na hos po dá re nie, pos tup po u ží va nia
a pos ky to va nie pros tried kov Eu róp skych spo lo čen stiev 
pos kyt nu tých Slo ven skej re pub li ke na rea li zá ciu spo -
loč ných prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu róp skych 
spo lo čen stiev pod ¾a me dzi ná rod ných zmlúv uza tvo re -
ných do 1. mája 2004 a na pos tup pri úhra de sank cie
za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny pri hos po dá re ní s tý -
mi to pros tried ka mi sa vz�a hu jú do te raj šie pred pi sy. 

(8) Na zos ta ve nie štát ne ho zá ve reč né ho účtu za rok
2004 sa vz�a hu je do te raj ší pred pis.

(9) Vý nim ky pos kyt nu té pod ¾a § 54 ods. 1 zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z.
o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi -
sov strá ca jú plat nos� 1. ja nu ára 2005 ok rem vý ni miek
pos kyt nu tých v roku 2004 pod ¾a § 54 ods. 1 písm. f).

§ 38

Zru šu je sa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 358/1997 Z. z., zá ko na
č. 377/1998 Z. z., zá ko na č. 348/1999 Z. z., zá ko na
č. 441/2000 Z. z., zá ko na č. 169/2001 Z. z., zá ko na
č. 445/2001 Z. z., zá ko na č. 502/2001 Z. z., zá ko na
č. 506/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 559/2001 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 427/2002 Z. z. (úpl né zne nie č. 130/2003 Z. z.), zá -
ko na č. 163/2003 Z. z., zá ko na č. 267/2003 Z. z., zá ko -
na č. 442/2003 Z. z., zá ko na č. 609/2003 Z. z. a zá ko na 
č. 351/2004 Z. z.

Čl. II

Zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad ni ci a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 386/2002 Z. z. a zá ko na č. 428/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 od se ky 1 a 2 zne jú:

„(1) Sys té mom Štát nej pok lad ni ce sa ro zu mie sús ta va
čin nos tí, kto rý mi sa za bez pe ču je cen tra li zá cia príj mov
a rea li zá cia vý dav kov štát ne ho roz po čtu a roz poč tov
sub jek tov ve rej nej sprá vy,1) ak sú klien tmi Štát nej  po -
kladnice, sprá va po h¾a dá vok a zá väz kov štát ne ho roz -
po čtu a den ná lik vi di ta štát ne ho roz po čtu a sús ta va
vz�a hov me dzi Štát nou pok lad ni cou, mi nis ter stvom,
Ná rod nou ban kou Slo ven ska, agen tú rou a klien tom.

(2) Klien tom Štát nej pok lad ni ce (ïa lej len „klient“) je
a) štát na roz poč to vá or ga ni zá cia,2)
b) štát na prí spev ko vá or ga ni zá cia,2)
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49) Na prí klad zá kon č. 13/2002 Z. z. o pod mien kach pre me ny nie ktorých roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni zá cií na ne zis ko -
vé or ga ni zá cie pos ky tu jú ce vše obec ne pro speš né služ by (trans for mač ný zá kon) a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 92/1991 Zb. o pod -
mien kach pre vo du ma jet ku štá tu na iné oso by v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

50) Na prí klad zá kon č. 416/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



c) štát ny fond,3)
d) So ciál na po is �ov ňa,
e) zdra vot né po is �ov ne,4)
f) Slo ven ský po zem ko vý fond,
g) Fond ná rod né ho ma jet ku,
h) ve rej ná vy so ká ško la,
i) vyš ší územ ný ce lok,
j) práv nic ká oso ba, v kto rej je zria de ná im ple men tač -

ná agen tú ra pre prog ra my fi nan co va né z pros tried -
kov Eu róp skych spo lo čen stiev, kto rá nie je klien tom
pod ¾a pís men a) až i).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) § 3 ods. 1 a 2 zá ko na č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid -

lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov.“.

 2. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9 znie:
„9) Na prí klad § 21 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“. 

 3. V § 6 ods. 1 písm. h) v čas ti vety za bod ko čiar kou
sa za slo vá „účet v slo ven skej mene“ vkla da jú slo vá
„a účet v cu dzej mene“.

 4. V § 6 ods. 1 pís me no j) znie:
„j) úro čí na zmluv nom zá kla de prie bež ný kre dit ný  zo -

statok na účte So ciál nej po is �ov ne, úč toch zdra vot -
ných po is �ov ní, vy bra ných úč toch ve rej ných vy so -
kých škôl, účte Fon du ná rod né ho ma jet ku
Slo ven skej re pub li ky a na účte Slo ven ské ho po zem -
ko vé ho fon du; môže na zmluv nom zá kla de úro či�
prie bež né kre dit né zos tat ky na vy bra ných úč toch aj
ostat ným klien tom,“.

 5. V § 6 ods. 1 písm. k) čas� vety za bod ko čiar kou
znie: „Štát na pok lad ni ca môže do čas ne vo¾ ný mi fi nanč -
ný mi pros tried ka mi kry� ne sú lad me dzi príj ma mi štát -
ne ho roz po čtu a vý dav ka mi štát ne ho roz po čtu a za bez -
pe čo va� lik vi di tu na je di nom účte,“.

 6. V § 6 ods. 1 písm. n) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ban ky a po boč ky za hra nič nej ban ky (ïa lej len
„ban ka“),“.

 7. V § 6 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom za), kto ré znie:
„za) Štát na pok lad ni ca úro čí na zmluv nom zá kla de prie -

bež ný de bet ný zos ta tok na vy bra ných úč toch sú vi -
sia cich so štát nym dlhom a na vy bra ných úč toch
klien ta, kto rým je So ciál na po is �ov ňa a zdra vot né
po is �ov ne.“.

 8. V § 6 ods. 2 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „Slo ven -
skej te le ví zie, Slo ven ské ho roz hla su,“.

 9. V § 7 ods. 4 pís me no b) znie:
„b) vyš ší územ ný ce lok, je trans fer zo štát ne ho roz po č -

tu,“.

10. V § 8 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „vyš ší územ ný ce -
lok, roz poč to vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né ho cel ku
a prí spev ko vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né ho cel ku,
Slo ven ská te le ví zia, Slo ven ský roz hlas,“ a slo vá „roz -
poč to vej ka pi to ly Štát ny dlh“ a za slo va mi „pok lad nič ná 
sprá va“ sa vy púš �a čiar ka a slo vá „roz poč to vej ka pi to ly

Sú hrnný fi nanč ný vz�ah k ob ciam a vyš ším územ ným
cel kom“.

11. V § 8 ods. 2 pr vej vete sa vy púš �a jú slo vá „vyš ší
územ ný ce lok, roz poč to vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ -
né ho cel ku, prí spev ko vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né -
ho cel ku“ a slo vá „Štát ny dlh, roz poč to vej ka pi to ly Vše -
obec ná pok lad nič ná sprá va, roz poč to vej ka pi to ly
Sú hrnný fi nanč ný vz�ah k ob ciam a vyš ším územ ným
cel kom“ sa na hrá dza jú slo va mi „Vše obec ná pok lad nič -
ná sprá va“.

12. V § 8 ods. 6 pr vej vete sa za slo vo „klient“ vkla dá
čiar ka a slo vá „s vý nim kou klien ta, kto rým je mi nis ter -
stvo pre rea li zá ciu roz po čtu roz poč to vej ka pi to ly Vše -
obec ná pok lad nič ná sprá va, a klien ta, kto rý rea li zu je
plat by sú vi sia ce so štát nym dlhom,“ a v dru hej vete sa
vy púš �a jú slo vá „klien ta, kto rým je mi nis ter stvo pre
rea li zá ciu roz po čtu roz poč to vej ka pi to ly Štát ny dlh, a“.

13. V § 8 sa vy púš �a od sek 10.

14. V § 9 ods. 1 sa za slo vá „Slo ven skej re pub li ky“
vkla dá čiar ka a slo vá „vyš ší územ ný ce lok“.

15. V § 9 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„s vý nim kou vyš šie ho územ né ho cel ku, kto rý pred lo ží
roz po čet klien ta do kon ca ja nu ára prí sluš né ho roz poč -
to vé ho roka.“.

16. V § 11 od sek 5 znie:
„(5) Štát na pok lad ni ca sús tre ïu je vý no sy zís ka né

z úro če nia pros tried kov pod ¾a od se ku 3 na úč toch
v ban kách a vý no sy z fi nanč ných ope rá cií na fi nanč -
nom trhu spo je ných so sprá vou úč tov Štát nej pok lad -
ni ce a úč tov klien tov na oso bit nom účte.“.

17. § 11 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Štát na pok lad ni ca je opráv ne ná vy pla ti� z oso bit -

né ho účtu pod ¾a od se ku 5 úro ky pod ¾a § 6 ods. 1
písm. j), k) a l) ma xi mál ne do výš ky vý no sov zís ka ných
z úro če nia pod ¾a od se ku 3 a z fi nanč ných ope rá cií na fi -
nanč nom trhu.“.

18. V § 12 ods. 1 sa vy púš �a pís me no g).

Do te raj šie pís me ná h) a i) sa ozna ču jú ako pís me ná g) 
a h). 

19. V § 12 ods. 3 sa nad slo vo „jed not ka“ umies tňu je
od kaz 9.

20. V § 12 ods. 8 písm. c) sa slo vá „od pi so va� pod ¾a
od se ku 1 písm. g)“ na hrá dza jú slo va mi „ten to ma je tok
od pi so va�“.

21. V § 13 ods. 1 sa čís li ca „4“ na hrá dza čís li cou „5“.

22. V § 17 písm. o) sa vy púš �a slo vo „do čas né ho“
a slo vá „v roz poč to vom roku“.

23. § 21a sa vy púš �a.

24. V § 23a ods. 2 sa za slo vom „ško la“ vy púš �a čiar -
ka a slo vá „prí spev ko vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né -
ho cel ku“.
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25. Slo vá „ve rej ný roz po čet“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „roz po čet
klien ta“ v prí sluš nom tva re.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní zá ko na č. 196/2000
Z. z., zá ko na č. 276/2001 Z. z., zá ko na č. 436/2002
Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z. a zá ko na č. 520/2003
Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

§ 12 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ak pre dá va jú ci, kto rým je roz poč to vá or ga ni zá cia 

ale bo prí spev ko vá or ga ni zá cia, pos ky tu je to var od plat -
ne,10a) ne mô že do hod nú� cenu, kto rá ne do sa hu je ná -
kla dy roz poč to vej or ga ni zá cie ale bo prí spev ko vej or ga -
ni zá cie na vý ro bu toh to to va ru, ak oso bit ný pred pis
ne us ta no vu je inak.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie:
„10a) § 26 ods. 1 zá ko na č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid -

lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“. 

Čl. IV

Zá kon č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma -
jet ku štá tu na iné oso by v zne ní zá ko na č. 92/1992 Zb., 
zá ko na č. 264/1992 Zb., ústav né ho zá ko na
č. 541/1992 Zb., zá ko na č. 544/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 17/1993 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 172/1993
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
278/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 60/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 172/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 244/1994 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 369/1994 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 374/1994
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 304/1995 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 4/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 56/1996 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 322/1996 Z. z., ná -
le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 352/1996 Z. z., zá ko na č. 210/1997 Z. z., zá ko na
č. 211/1997 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 221/1998 Z. z., zá ko na č. 253/1999 Z. z.,
zá ko na č. 122/2000 Z. z., zá ko na č. 441/2000 Z. z., zá -
ko na č. 13/2002 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko -
na č. 292/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z. a zá ko na 
č. 564/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

1. V § 27 ods. 2 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Fond je po vin ný pred lo ži� vlá de na
schvá le nie ná vrh svoj ho roz po čtu vrá ta ne ná vr hu na
po u ži tie ma jet ku fon du pod ¾a § 28 ods. 3 písm. b) do
15. au gus ta bež né ho roka, ak vlá da ne ur čí ne skor ší
ter mín.“. 

2. § 29 sa do pĺ ňa od se kom 10, kto rý znie:
„(10) Fond ne mô že pri jí ma� úve ry ale bo pô žič ky

ani vstu po va� do úve ro vých ale bo pô žič ko vých vz�a hov
ako ru či te¾ s vý nim kou pod ¾a § 15 ods. 4.“. 

Čl. V

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.
o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho
vlast níc tva, po zem ko vých úra doch, po zem ko vom fon -
de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní zá ko na
Slo ven skej ná rod nej rady č. 293/1992 Zb., zá ko na
Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 187/1993 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 181/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na č. 80/1998 Z. z., zá -
ko na č. 256/2001 Z. z., zá ko na č. 420/2002 Z. z., zá ko -
na č. 518/2003 Z. z. a zá ko na č. 217/2004 Z. z.
sa do pĺ ňa tak to:

1. V § 34a ods. 1 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Po zem ko vý fond je po vin ný pred lo ži�
vlá de ná vrh svoj ho roz po čtu do 15. au gus ta bež né ho
roka, ak vlá da ne ur čí ne skor ší ter mín.“. 

2. V § 34a sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Po zem ko vý fond ne mô že pri jí ma� úve ry ale bo pô -
žič ky ani vstu po va� do úve ro vých ale bo pô žič ko vých
vz�a hov ako ru či te¾.“. 

Do te raj šie od se ky 2 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 8.

Čl. VI

Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní
zá ko na č. 551/2003 Z. z., zá ko na č. 600/2003 Z. z. , zá -
ko na č. 5/2004 Z. z., zá ko na č. 43/2004 Z. z. a zá ko na
č. 186/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 122 ods. 2 písm. d) sa za slo vá „ten to ná vrh“
vkla da jú slo vá „na schvá le nie vlá de Slo ven skej re pub li -
ky (ïa lej len „vlá da“) do 15. au gus ta bež né ho roka, ak
vlá da ne ur čí ne skor ší ter mín, a po schvá le ní vlá dou“.

2. V § 122 ods. 5 sa slo vá „vlá da Slo ven skej re pub li ky 
(ïa lej len „vlá da“)“ na hrá dza jú slo vom „vlá da“.

3. § 157 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) So ciál na po is �ov ňa ne mô že pri jí ma� úve ry ale bo

pô žič ky  a ni vstu po va� do úve ro vých ale bo pô žič ko vých
vz�a hov ako ru či te¾.“. 

4. V § 168 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) od vod, pe ná le a po ku ta za po ru še nie fi nanč nej dis -

cip lí ny pod ¾a oso bit né ho pred pi su.91a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 91a znie:
„91a) § 31 zá ko na č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách ve -

rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

5. V § 248 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne up lat ní v prí pa de po -
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ru še nia fi nanč nej dis cip lí ny pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.91a)“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 6.

Čl. VII

Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 209/2002 Z. z., zá ko na č. 401/2002 Z. z., zá ko na
č. 442/2003 Z. z. , zá ko na č. 465/2003 Z. z. a zá ko na
č. 528/2003 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 16 sa vy púš �a od sek 6.

2. V § 41 ods. 2 sa vy púš �a pís me no c).

Do te raj šie pís me no d) sa ozna ču je ako pís me no c).

Čl. VIII

Zá kon č. 564/2001 Z. z. o ve rej nom ochran co vi práv
v zne ní zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na č. 551/2003
Z. z. a zá ko na č. 215/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 27 ods. 5 sa na kon ci bod ka na hrá dza čiar kou
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „kto rá je za po je ná na štát ny
roz po čet pros tred níc tvom ka pi to ly štát ne ho roz po čtu
Kan ce lá ria pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky.“.

2. V § 27 sa vy púš �a od sek 6.

Do te raj ší od sek 7 sa ozna ču je ako od sek 6.

Čl. IX

Zá kon č. 185/2002 Z. z. o Súd nej rade Slo ven skej re -
pub li ky a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne -
ní zá ko na č. 267/2003 Z. z., zá ko na č. 426/2003
Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z. a zá ko na č. 548/2003
Z. z. sa mení tak to:

V § 9 od sek 3 znie:
„(3) Kan ce lá ria súd nej rady je roz poč to vá or ga ni zá -

cia, kto rá je za po je ná na štát ny roz po čet pros tred níc -
tvom ka pi to ly štát ne ho roz po čtu Naj vy šší súd Slo ven -
skej re pub li ky.“.

Čl. X

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 254/1994 Z. z. o Štát nom fon de lik vi dá cie  jadrovo -
energetických za ria de ní a na kla da nia s vy ho re tým jad -
ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi v zne ní zá ko -
na č. 78/2000 Z. z., zá ko na č. 560/2001 Z. z. a zá ko na
č. 291/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 1 sa vy púš �a pís me no c).

Do te raj šie pís me ná d) až f) sa ozna ču jú ako pís me ná
c) až e).

2. V § 5 ods. 10 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Fond je
po vin ný pred lo ži� vlá de pros tred níc tvom správ cu fon -
du ná vrh svoj ho roz po čtu do 15. au gus ta bež né ho
roka, ak vlá da ne ur čí ne skor ší ter mín.“.

Čl. XI

Zá kon č. 607/2003 Z. z. o Štát nom fon de roz vo ja bý -
va nia sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 1 sa vy púš �a pís me no i).

Do te raj šie pís me ná j) až l) sa ozna ču jú ako pís me ná i) 
až k).

2. V § 4 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Fond je
po vin ný pred lo ži� vlá de pros tred níc tvom správ cu fon -
du ná vrh svoj ho roz po čtu do 15. au gus ta bež né ho
roka, ak vlá da ne ur čí ne skor ší ter mín.“.

Čl. XII

Zá kon č. 597/2003 Z. z. o fi nan co va ní zá klad ných
škôl, stred ných škôl a škol ských za ria de ní sa mení tak -
to:

1. V § 3 ods. 1 dru hej vete sa vy púš �a jú slo vá „a ka pi -
to le Sú hrnný fi nanč ný vz�ah“.

2. V § 3 ods. 6 sa vy púš �a dru há veta.

3. V § 3 sa vy púš �a od sek 7.

Čl. XIII

Zá kon č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov
Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej
re pub li ky v zne ní zá ko na č. 369/1999 Z. z., zá ko na
č. 441/2001 Z. z., zá ko na č. 660/2002 Z. z., zá ko na
č. 174/2004 Z. z., zá ko na č. 215/2004 Z. z. a zá ko na
č. 454/2004 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 27 ods. 5 a 6 sa slo vá „1. ok tób ra 2004“ na hrá -
dza jú slo va mi „1. júla 2006“.

2. V § 29 sa slo vá „1. ok tób ra 2004“ na hrá dza jú slo -
va mi „1. júla 2006“ a slo vá „1. sep tem bra 2004“ sa na -
hrá dza jú slo va mi „1. júna 2006“.

Čl. XIV

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.
o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ -
ných fi nanč ných or gá nov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady 
Slo ven skej re pub li ky č. 165/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 253/1993 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 254/1993
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 172/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 187/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 249/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 367/1994 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 374/1994 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 146/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 304/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko na
č. 12/1998 Z. z., zá ko na č. 219/1999 Z. z., zá ko na
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č. 367/1999 Z. z., zá ko na č. 240/2000 Z. z., zá ko na
č. 493/2001 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 233/2002 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 526/2002 Z. z., zá ko na č. 114/2003 Z. z., zá ko na
č. 609/2003 Z. z. a zá ko na č. 191/2004 Z. z. sa mení
tak to:

V § 65b ods. 1 po sled ná veta znie: „Táto oso ba da ňo -
vú po h¾a dáv ku ïa lej môže po stú pi� len inej práv nic kej

oso be so 100 % ma jet ko vou účas �ou štá tu ale bo práv -
nic kej oso be zria de nej zá ko nom; na po stup cu sa pos -
tup pod ¾a od se ku 3 vz�a hu je pri me ra ne.“.

Čl. XV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia
s vý nim kou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 8, § 5
až 36, § 37 ods. 3 až 8, § 38 a čl. II až XII, kto ré na do bú -
da jú účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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