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Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa 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

a kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú nie ktoré ïal šie zá ko ny

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

Čl. I 

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 sa mení a do pĺ ňa tak to: 

1. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie: 
„1) Na prí klad 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, zá kon č. 231/1999 Z. z.
o štát nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven -
skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní 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.“.

2. V § 1 ods. 1 sa slo vá „ve rej ný mi pros tried ka mi
a vlast ný mi pros tried ka mi 2)“ na hrá dza jú slo va mi „ve -
rej ný mi pros tried ka mi 2)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 znie:
„2) Zá kon 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.“. 

3. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3 znie:
„3) 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.“.

4. V § 1 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ten to zá -
kon upra vu je prá va a po vin nos ti kon tro lo va né ho sub -
jek tu a sú čin nos� práv nic kých osôb a fy zic kých osôb,
kto ré ku kon tro lo va né mu sub jek tu majú zmluv ný
vz�ah do dá va te ¾a vý ko nov ale bo to va rov, ale bo slu žieb
(ïa lej len „tre tia oso ba“) pri vy ko ná va ní ná sled nej fi -
nanč nej kon tro ly ve rej ných pros tried kov v kon tro lo va -
nom sub jek te.“. 

5. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4 znie:
„4) Na prí klad 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, zá kon Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej
sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 461/2003 Z. z.
o so ciál nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.“. 

6. V § 2 ods. 1 sa od kaz 5 nad slo vom „pred pis mi“ na -
hrá dza od ka zom 1.

7. V § 2 ods. 1 písm. a) sa nad slo vo „pros tried kov“ do -
pĺ ňa od kaz 5.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5 znie:
„5) Na prí klad zá kon č. 523/2004 Z. z., zá kon č. 583/2004 Z. z.“.

8. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 6 a 7 zne jú:
„6) Na prí klad zá kon č. 523/2004 Z. z, zá kon č. 283/2002 Z. z.

o ces tov ných ná hra dách, zá kon č. 523/2003 Z. z. o ve rej nom

ob sta rá va ní a o zme ne zá ko na 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.

7) Na prí klad § 9 Zá kon ní ka prá ce, § 9 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
v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 4 zá ko na č. 73/1998 Z. z.
o štát nej služ be prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru, Slo ven skej
in for mač nej služ by, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo ven -
skej re pub li ky a Že lez nič nej po lí cie v zne ní ne skor ších pred pi -
sov, § 3 zá ko na č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.“.

9. V § 2 ods. 2 pís me ná b) a c) zne jú:
„b) ve rej ný mi pros tried ka mi pros tried ky pod ¾a oso bit né -

ho predpisu7a) vrá ta ne iných pros tried kov zo za hra ni -
čia na fi nan co va nie pro jek tov na zá kla de me dzi ná -
rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka
via za ná, 

c) or gá nom ve rej nej sprá vy sub jekt sek to ra ve rej nej
sprá vy pod ¾a oso bit né ho predpisu7b) a práv nic ká
oso ba, kto rej pros tred níc tvom sa pos ky tu jú  pro -
striedky Eu róp skej únie,7c)“. 

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 7a až 7c zne jú:
„7a) § 2 písm. a) zá ko na č. 523/2004 Z. z. 
7b) § 3 zá ko na č. 523/2004 Z. z. 
7c) § 2 písm. e) zá ko na č. 523/2004 Z. z.“. 

10. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 9, 10 a 11 sa vy -
púš �a jú. 

11. V § 2 ods. 2 písm. d) sa za slo vo „roz poč to va ní“
vkla dá slo vo „po u ži tí,“ a vy púš �a jú sa slo vá „a vlast -
ných pros tried kov 2)“.

12. V § 2 ods. 2 písm. e) sa za slo vo „vy ko ná va“ vkla dá
slo vo „ná sled nú“.

13. V § 2 ods. 2 písm. f) sa slo vá „or ga ni zač né jed not -
ky,12)“ na hrá dza jú slo va mi „or ga ni zač né út va ry, pred -
dav ko vé or ga ni zá cie,12)“.

14. V § 2 ods. 2 pís me no g) znie: 
„g) au di to va ným sub jek tom or gán ve rej nej sprá vy, kto -

rý spra vu je ka pi to lu štát ne ho roz po čtu 8) (ïa lej len
„ústred ný or gán“), jeho vnú tor né or ga ni zač né út va -
ry, roz poč to vá or ga ni zá cia, jej pred dav ko vé or ga ni -
zá cie 12) a prí spev ko vá or ga ni zá cia, ku kto rým vy ko -
ná va ústred ný or gán zria ïo va te¾ skú funk ciu,
a štát ny úče lo vý fond, kto rý ústred ný or gán spra vu -
je, práv nic ká oso ba, kto rej pros tred níc tvom sa  po -
skytujú pros tried ky Eu róp skej únie, a so ciál na po is -
�ov ňa,“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 8 a 12 zne jú: 
„8) § 9 zá ko na č. 523/2004 Z. z.
12) § 22 ods. 2 zá ko na č. 523/2004 Z. z.“. 
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15. V § 2 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom l), kto ré znie: 
„l) ri zi kom prav de po dob nos� vý sky tu ne priaz ni vé ho

vply vu uda los ti ale bo čin nos ti, ale bo iných od chý lok
od sta no ve ných cie ¾ov a zá me rov na pl ne nie úloh or -
gá nu ve rej nej sprá vy.“.

16. V § 3 pís me ná a) a b) zne jú:
„a) ko or di nu je vy ko ná va nie ná sled nej fi nanč nej kon tro -

ly s iný mi kon trol ný mi or gán mi,
b) vy ko ná va me to dic ký do h¾ad a me to dic ky usmer ňu je

a har mo ni zu je vy ko ná va nie fi nanč nej kon tro ly
a vnú tor né ho au di tu,“.

17. V § 3 písm. d) sa slo vá „Eu róp skych spo lo čen -
stiev“ na hrá dza jú slo va mi „Eu róp skej únie“. 

18. V § 3 písm. f) sa za slo vo „vý sled koch“ vkla dá slo -
vo „ná sled nej“ a slo vá „§ 31 ods. 2 písm. b)“ sa na hrá -
dza jú slo va mi „§ 31a ods. 1 písm. b)“.

19. Za § 3 sa vkla dá § 3a, kto rý znie:

„§ 3a

(1) Mi nis ter stvo vy ko ná va ná sled nú fi nanč nú kon -
tro lu ve rej ných pros tried kov a iných pros tried kov zo
za hra ni čia na fi nan co va nie pro jek tov na zá kla de me -
dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka
via za ná, v ústred ných or gá noch a štát nych úče lo vých
fon doch ok rem roz poč to vej ka pi to ly Naj vy ššie ho kon -
trol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky. Kon tro lu hos po -
dá re nia v Naj vy ššom kon trol nom úra de Slo ven skej re -
pub li ky vy ko ná va Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky
ale bo ňou po ve re ný or gán.

(2) Ná sled nú fi nanč nú kon tro lu ve rej ných pros tried -
kov v štát nych roz poč to vých or ga ni zá ciách a v štát nych 
prí spev ko vých or ga ni zá ciách, ná sled nú fi nanč nú kon -
tro lu pros tried kov, kto ré tvo ria príj my roz po čtu obce
a vyš šie ho územ né ho cel ku pod ¾a oso bit né ho  predpi -
su,12a) a ná sled nú fi nanč nú kon tro lu ve rej ných  pro -
striedkov u práv nic kých osôb a fy zic kých osôb vy ko ná -
va jú sprá vy fi nanč nej kon tro ly.12b) V prí pa de pot re by
môže ná sled nú fi nanč nú kon tro lu vy ko na� mi nis ter -
stvo.

(3) Or gán ve rej nej sprá vy vy ko ná va ná sled nú fi nanč -
nú kon tro lu ve rej ných pros tried kov a iných pros tried -
kov zo za hra ni čia na fi nan co va nie pro jek tov na zá kla de
me dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub li -
ka via za ná, v rám ci svoj ho roz po čtu. Zá ro veň vy ko ná va
ná sled nú fi nanč nú kon tro lu pros tried kov štát nych
úče lo vých fon dov, kto ré spra vu je, vrá ta ne pros tried kov 
pos kyt nu tých z tých to fon dov práv nic kým oso bám a fy -
zic kým oso bám.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 12a a 12b zne jú:
„12a) § 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zá ko na

č. 583/2004 Z. z. 
12b) Zá kon č. 440/2000 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

20. V § 6 od se ky 3 a 4 zne jú:
„(3) Ná sled nú fi nanč nú kon tro lu vy ko ná va or gán ve -

rej nej sprá vy v roz sa hu svo jej pô sob nos ti pod ¾a toh to
zá ko na a oso bit ných pred pi sov1) a opráv ne ní za mest -
nan ci Eu róp skej ko mi sie ale bo jej riad ne vy me no va ní
zá stup co via pod ¾a § 7.  

(4) Ústred né or gá ny a sprá vy fi nanč nej kon tro ly sú
po vin né vy pra co va� roč nú sprá vu o vý sled koch ná sled -
ných fi nanč ných kon trol, v kto rej uve dú naj mä úda je
o poč te nimi vy ko na ných ná sled ných fi nanč ných kon -
trol, kon trol ných zis te niach a opat re niach na od strá -
ne nie zis te ných ne dos tat kov a za sla� ju mi nis ter stvu
do kon ca feb ru ára za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok.“.

21. V § 6 ods. 5 sa za slo vá „o vý sled koch“ vkla dá slo -
vo „ná sled ných“.

22. V § 7 od sek 1 znie:
„(1) Opráv ne ní za mest nan ci Eu róp skej ko mi sie ale bo 

jej riad ne vy me no va ní zá stup co via môžu vy ko na� ná -
sled nú fi nanč nú kon tro lu pros tried kov Eu róp skej únie 
vrá ta ne ve rej ných pros tried kov sú vi sia cich s po u ži tím
pros tried kov Eu róp skej únie v sub jek toch, kto rým sa
tie to pros tried ky pos ky tli.“. 

23. V § 7 ods. 2 sa slo vá „Pos ky to va te¾ pros tried kov
Eu róp skych spo lo čen stiev je opráv ne ný“ na hrá dza jú
slo va mi „Opráv ne ní za mest nan ci Eu róp skej ko mi sie
ale bo jej riad ne vy me no va ní zá stup co via môžu“ a slo vá
„pos ky to va te¾ pros tried kov Eu róp skych spo lo čen stiev“
sa na hrá dza jú slo va mi „opráv ne ní za mest nan ci Eu róp -
skej ko mi sie ale bo jej riad ne vy me no va ní zá stup co via“. 

24. V § 7 ods. 3 sa v pr vej a dru hej vete slo vá „Eu róp -
skych spo lo čen stiev“ na hrá dza jú slo va mi „Eu róp skej
únie“, v dru hej vete sa vy púš �a slo vo „je“ a za slo vo „mi -
nis ter stvo“ sa vkla da jú slo vá „a ostat né kon trol né or gá -
ny sú“.

25. V § 9 ods. 2 sa slo vá „ale bo za mest na nec zod po -
ved ný“ na hrá dza jú slo va mi „a za mest nan ci zod po ved -
ní“, za slo vom „ob sta rá va nie“ sa slo vo „ale bo“ na hrá dza 
čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „ale bo za iné 
od bor né čin nos ti pod ¾a cha rak te ru fi nanč nej ope rá -
cie“.

26. V § 9 ods. 3 sa za slo vo „pod pi som“ vkla da jú slo vá
„a uve de ním dá tu mu jej vy ko na nia“.

27. V § 9 od se ky 5 a 6 zne jú:
„(5) Pri vy ko ná va ní pred bež nej fi nanč nej kon tro ly sú

oso by pod ¾a od se ku 2 po vin né pí som ne ozná mi� ve dú -
ce mu or gá nu ve rej nej sprá vy zis te né zá važ né ne dos tat -
ky, pre kto ré ne mož no kon tro lo va nú fi nanč nú ope rá ciu 
vy ko na� ale bo v jej prí pra ve po kra čo va�.

(6) Usta no ve nie od se ku 4 sa ne po u ži je pri pl ne ní
úloh in teg ro va né ho zá chran né ho sys té mu a pri pl ne ní
nie ktorých úloh Po li caj né ho zbo ru, Ha sič ské ho a zá -
chran né ho zbo ru, col nej sprá vy, ozbro je ných síl Slo -
ven skej re pub li ky, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že
a spra vo daj ských slu žieb, ak ich vy ko na nie ne zne sie
od klad.13a)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13a znie:
„13a) Na prí klad zá kon č. 129/2002 Z. z. o in teg ro va nom zá chran -

nom sys té me, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran -
nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
č. 240/2001 Z. z. o or gá noch štát nej sprá vy v col níc tve v zne -
ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 321/2002 Z. z. o ozbro je -
ných si lách Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na
č. 512/2002 Z. z., zá kon č. 4/2001 Z. z. o Zbo re vä zen skej
a jus tič nej strá že v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná -
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rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 46/1993 Z. z. o Slo ven -
skej in for mač nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 198/1994 Z. z. o Vo -
jen skom spra vo daj stve v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

28. V § 10 ods. 1 sa vy púš �a pís me no c).

29. V § 10 ods. 2 sa za slo vom „sú vi sí“ vy púš �a čiar ka
a slo vá „ale bo za mest na nec út va ru kon tro ly or gá nu ve -
rej nej sprá vy“.

30. V § 10 ods. 3 sa za slo vo „po vin né“ vkla da jú slo vá
„vy pra co va� pí som ný zá znam o zis te ných sku toč nos -
tiach a“, za slo vo „zis te né“ sa vkla dá slo vo „zá važ né“
a za slo vo „ne dos tat ky“ sa vkla dá čiar ka a slo vá „pre
kto ré ne mož no kon tro lo va nú fi nanč nú ope rá ciu vy ko -
na� ale bo v jej prí pra ve po kra čo va�“.

31. V § 10 sa vy púš �a od sek 4.

32. V § 13 ods.1 písm. a) sa slo vo „ne vy hnu té“ na hrá -
dza slo vom „ne vy hnut né“. 

33. V § 13 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) vy ža do va� od tre tej oso by pred lo že nie do kla dov,  po -

skytnutie in for má cií a vy svet le ní sú vi sia cich s ná -
sled nou fi nanč nou kon tro lou v kon tro lo va nom sub -
jek te a sú opráv ne ní odob ra� do kla dy a iné ma te riá ly,
ak je to ne vy hnut né na do siah nu tie úče lu a cie ¾a ná -
sled nej fi nanč nej kon tro ly.“.

34. V § 13 ods. 2 písm. c) sa za slo vá „kon tro lo va né -
mu sub jek tu“ vkla da jú slo vá „a tre tej oso be“ a za slo vá
„kon tro lo va né ho sub jek tu“ vkla da jú slo vá „a tre tej oso -
by“.

35. V § 13 ods. 3 sa slo vá „písm. a) a b)“ na hrá dza jú
slo va mi „písm. a), b) a e)“.

36. Za § 13 sa vkla dá § 13a, kto rý znie: 

„§ 13a   

Za mest nan ci vy ko ná va jú ci ná sled nú fi nanč nú kon -
tro lu majú pri pl ne ní úloh pod ¾a toh to zá ko na pos ta ve -
nie ve rej ných či ni te ¾ov.14a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„14a) § 89 ods. 9 Trest né ho zá ko na.“.

37. V § 14 ods. 2 písm. a) sa za slo vo „jej“ vkla da jú slo -
vá „za ča tie a“.

38. Za § 14 sa vkla dá § 14a, kto rý znie:

„§ 14a

Tre tia oso ba je po vin ná pos kyt nú� kon trol né mu or -
gá nu sú čin nos� v roz sa hu pod ¾a § 13 ods. 1 písm. e).“.

39. V § 18 ods. 1 písm. c) sa za slo vo „vy ko ná va“ vkla -
da jú slo vá „vo via ce rých kon tro lo va ných sub jek toch
ale bo“.

40. V § 20 ods. 1 sa na kon ci bod ka na hrá dza čiar kou
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ale bo vy šli naj a vo nové sku -
toč nos ti, kto ré v čase oboz na mo va nia so sprá vou ne bo -
li zná me.“.

41. V § 24 sa vy púš �a dru há veta.

42. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 16 a 17 zne jú: 
„16) Na prí klad Zá kon ník prá ce, zá kon č. 312/2001 Z. z. v zne ní

ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prác
vo ve rej nom zá uj me v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
č. 553/2003 Z. z. o od me ňo va ní nie ktorých za mest nan cov pri
vý ko ne prá ce vo ve rej nom zá uj me a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.  

17) Na prí klad zá kon č. 283/2002 Z. z.“.

43. § 26 až 31 zne jú: 

„§ 26 

(1) Ve dú ci ústred ných or gá nov s vý nim kou tých, kde
by to bolo vzh¾a dom na po čet za mest nan cov, ob jem roz -
po čtu ve rej ných pros tried kov a or ga ni zač nú štruk tú ru
ústred né ho or gá nu zjav ne ne hos po dár ne, ne e fek tív ne
a ne ú čin né, sú po vin ní za bez pe či� vy ko ná va nie vnú tor -
né ho au di tu vlast ným za mest nan com (ïa lej len „vnú -
tor ný au dí tor“), prí pad ne ne zá vis lou vnú tor nou or ga ni -
zač nou jed not kou zlo že nou z vnú tor ných au dí to rov
(ïa lej len „út var vnú tor né ho au di tu“), funk čne a or ga -
ni zač ne od de le ných od ria dia cich a kon trol ných štruk -
túr. O vý nim ke z po vin nos ti za bez pe či� vy ko ná va nie
vnú tor né ho au di tu v ústred nom or gá ne vlast ným za -
mest nan com roz hod ne mi nis ter fi nan cií Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter fi nan cií“).

(2) Cie ¾om vnú tor né ho au di tu je ne zá vis lou, ob jektív -
nou, hod no tia cou a kon zul tač nou čin nos �ou za me ra -
nou na zdo ko na ¾o va nie ria dia cich a kon trol ných pro ce -
sov na po má ha� pl ne nie úloh, cie ¾ov a zá me rov
au di to va né ho sub jek tu a pri ná ša� sys te ma tic ký me to -
dic ký prí stup k zlep šo va niu efek tív nos ti ria de nia ri zík
vy plý va jú cich z čin nos ti au di to va né ho sub jek tu.

§ 27

(1) Vnú tor ný au dit sa vy ko ná va v au di to va nom sub -
jek te.

(2) Na zá kla de žia dos ti ve dú ce ho ústred né ho or gá nu
vy ko ná vnú tor ný au dit út var vnú tor né ho au di tu mi nis -
ter stva, ak je to odô vod ne né sku toč nos �ou pod ¾a § 28
ods. 6.

(3) Pri vy ko ná va ní vnú tor né ho au di tu pod ¾a od se ku 2 
je ve dú ci ústred né ho or gá nu, kto rý po žia dal o vy ko na -
nie vnú tor né ho au di tu, opráv ne ný po dá va� vnú tor né -
mu au dí to ro vi ná vr hy na vy ko na nie vnú tor né ho au di -
tu.

(4) Út var vnú tor né ho au di tu mi nis ter stva v sú čin -
nos ti s ústred ný mi or gán mi za in te re so va ný mi na vnú -
tor nom au di te prí sluš né ho prog ra mu štruk tu rál nych
fon dov a Ko héz ne ho fon du môže v odô vod ne ných prí pa -
doch na za bez pe če nie in for má cie pre Eu róp sku ko mi -
siu17a) vy ko na� vnú tor ný au dit v or gá noch a or ga ni zá -
ciách za bez pe ču jú cich im ple men tá ciu pros tried kov
štruk tu rál nych fon dov a Ko héz ne ho fon du. Na ten účel
ko or di nu je prí pra vu plá nov vnú tor ných au di tov a vý -
kon jed not li vých au dí tor ských ak cií.
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Pos ta ve nie vnú tor né ho au dí  to  ra

§ 28

(1) Vnú tor né ho au dí to ra mi nis ter stva vy me nú va
a od vo lá va mi nis ter fi nan cií. 

(2) Vnú tor né ho au dí to ra iné ho ústred né ho or gá nu
vy me nú va a od vo lá va ve dú ci toh to ústred né ho or gá nu
po pre ro ko va ní s mi nis trom fi nan cií. V prí pa de zá ni ku
štát no za mes tna nec ké ho po me ru pod ¾a § 30 ods. 3 sa
pre ro ko va nie s mi nis trom fi nan cií ne vy ža du je. Vy me -
no va nie a od vo la nie vnú tor né ho au dí to ra ozna mu je ve -
dú ci ústred né ho or gá nu mi nis ter stvu.

(3) Vnú tor ný au dí tor je pri vý ko ne svo jej čin nos ti via -
za ný len ús ta vou, zá kon mi a ostat ný mi vše obec ne zá -
väz ný mi práv ny mi pred pis mi. Pri svo jej čin nos ti  zo -
h¾adňuje me dzi ná rod ne uzná va né štan dar dy pre
pro fe sio nál nu prax vnú tor né ho au di tu a ria di sa etic -
kým kó de xom vnú tor né ho au dí to ra.

(4) Ve dú ci au di to va né ho sub jek tu je po vin ný za bez -
pe či�, aby sa vy lú či li aké ko¾ vek zá sa hy sme ru jú ce
k ovplyv ňo va niu vnú tor né ho au dí to ra pri vy ko ná va ní
vnú tor né ho au di tu.

(5) Út var vnú tor né ho au di tu a vnú tor né ho au dí to ra
ne mož no po ve ro va� čin nos �a mi, kto ré ne sú vi sia s vy -
ko ná va ním vnú tor né ho au di tu ale bo sú v roz po re s ne -
zá vis los �ou pl ne nia úloh vnú tor né ho au di tu.

(6) Vnú tor ný au dí tor ne smie vy ko na� vnú tor ný au dit, 
ak so zre te ¾om na jeho vz�ah k pred me tu vnú tor né ho
au di tu ale bo k au di to va né mu sub jek tu mož no ma� po -
chyb nos ti o jeho ne pred po ja tos ti. Ak sa vnú tor ný au dí -
tor do zvie o sku toč nos tiach, pre kto ré ne smie vy ko na�
vnú tor ný au dit, ozná mi ich bez zby toč né ho od kla du ve -
dú ce mu ústred né ho or gá nu, v kto ré ho slu žob nom úra -
de vy ko ná va štát nu služ bu. 

§ 29

(1) Za vnú tor né ho au dí to ra mož no vy me no va� len
štát ne ho za mest nan ca.17b)

(2) Ve dú ce ho út va ru vnú tor né ho au di tu, a ak nie je
út var zria de ný, samo stat né ho vnú tor né ho au dí to ra pri
vy ko ná va ní čin nos tí vnú tor né ho au di tu v sú la de s tým -
to zá ko nom pria mo ria di ve dú ci ústred né ho or gá nu,
kto rý sú čas ne zod po ve dá za efek tív ne a účin né vy u ži tie
vý sled kov čin nos ti vnú tor ných au dí to rov pri skva lit ňo -
va ní sys té mu fi nanč né ho ria de nia so za me ra ním na
hos po dár ne, efek tív ne a účin né pl ne nie úloh ústred né -
ho or gá nu. 

§ 30

(1)  Ve dú ci  ústred né ho  or gá nu  od vo lá  vnú tor né ho
au dí to ra z funk cie
a) pri zme ne štát no za mes tna nec ké ho po me ru17c) s vý -

nim kou, ak zme na štát no za mes tna nec ké ho po me ru
bude vy ko na ná v rám ci út va ru vnú tor né ho au di tu,

b) pri skon če ní štát no za mes tna nec ké ho po me ru pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.17d)

(2) Funk cia vnú tor né ho au dí to ra za ni ká sú čas ne so

zá ni kom štát no za mes tna nec ké ho po me ru pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.17e)

(3) Funk cia vnú tor né ho au dí to ra, ak bol od vo la ný
pod ¾a od se ku 1, za ni ká dňom uve de ným v pí som nom
ozná me ní, naj ne skôr však dňom na sle du jú cim po dni
jeho do ru če nia.

§ 31

(1) Vnú tor ný au dit sa vy ko ná va v sú la de so stred no -
do bým plá nom vnú tor né ho au di tu (ïa lej len „stred no -
do bý plán“), s roč ným plá nom jed not li vých vnú tor ných
au di tov (ïa lej len „roč ný plán“) a pod ¾a prog ra mu jed -
not li vé ho vnú tor né ho au di tu (ïa lej len „au dí tor ská ak -
cia“) .

(2) Stred no do bý plán ob sa hu je naj mä pri o ri ty ur če né 
na au dit, čas pot reb ný na vy ko na nie au di tov a frek ven -
ciu au di tov, pot re by ústred né ho or gá nu z h¾a di ska do -
te raj ších vý sled kov jeho čin nos ti a pred po kla da ných
zá me rov a cie ¾ov na viac roč né ob do bie, spra vid la na tri
roky.

(3) Roč ný plán spre sňu je na zá kla de stred no do bé ho
plá nu roz sah, vec né za me ra nie a pred met vnú tor ných
au di tov, ich cie le, ča so vé roz vrh nu tie, per so nál ne za -
bez pe če nie a ïal šie čin nos ti, kto ré sú vi sia so za bez pe -
če ním vy ko ná va nia vnú tor né ho au di tu.

(4) Prog ram au dí tor skej ak cie ob sa hu je naj mä
a) ná zov a síd lo ústred né ho or gá nu, ktorého vnú tor ný

au dí tor au dí tor skú ak ciu vy ko ná,
b) ná zov a síd lo au di to va né ho sub jek tu,
c) hod no te ný úsek čin nos ti au di to va né ho sub jek tu,
d) hlav né sme ry orien tá cie au dí tor skej ak cie a jej cie le,
e) ob do bie, kto ré sa bude au dí tor skou ak ciou hod no -

ti�,
f) za čia tok a pred po kla da nú dobu vy ko ná va nia au dí -

tor skej ak cie,
g) ïal šie úda je, kto ré bliž šie cha rak te ri zu jú pod mien -

ky vy ko na nia au dí tor skej ak cie.

(5) Stred no do bý plán a roč ný plán vy pra cú va út var
vnú tor né ho au di tu a samo stat ný vnú tor ný au dí tor na
zá kla de ob jektív ne ho hod no te nia ri zík, kto ré vy plý va jú
zo sta no ve ných úloh, cie ¾ov a zá me rov ústred né ho or -
gá nu, s pri hliad nu tím na vý sled ky kon trol vy ko na ných
v ústred nom or gá ne a na zis te nia vnú tor né ho kon trol -
né ho sys té mu. Ve dú ci út va ru vnú tor né ho au di tu, a ak
nie je út var zria de ný, samo stat ný vnú tor ný au dí tor
pre ro ku je prí pra vu plá nov s prí sluš ným ve dú cim
ústred né ho or gá nu, kto rý tie to plá ny schva ¾u je, pri čom 
sú po vin ní zoh ¾ad ni� jeho ná vr hy a od po rú ča nia. Zme -
ny a do pl ne nie schvá le né ho stred no do bé ho plá nu
a roč né ho plá nu na zá kla de ak tu ál ne ho pre hod no te nia
ri zík schva ¾u je ve dú ci ústred né ho or gá nu.

(6) Prog ram au dí tor skej ak cie vy pra cú va vnú tor ný
au dí tor, prí pad ne ve dú ci au dí tor skej sku pi ny ur če ný
ve dú cim út va ru vnú tor né ho au di tu na kaž dú au dí tor -
skú ak ciu a za sie la ho na schvá le nie ve dú ce mu ústred -
né ho or gá nu.

(7) Prog ram au dí tor skej ak cie, kto rú vy ko ná vnú tor -
ný au dí tor mi nis ter stva na zá kla de žia dos ti ve dú ce ho
iné ho ústred né ho or gá nu pod ¾a § 27 ods. 2, sa pred kla -
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dá na schvá le nie ve dú ce mu toh to ústred né ho or gá nu
a za sie la na ve do mie mi nis tro vi fi nan cií. 

(8) Vy ko na nie au dí tor skej ak cie sa au di to va né mu
sub jek tu ozná mi pred jej za ča tím. Ak je po do zre nie, že
by sa tým zma ri lo vy ko na nie au dí tor skej ak cie, ozná mi
sa vy ko na nie au dí tor skej ak cie v deň jej za ča tia.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 17a až 17e zne jú: 
„17a) Na prí klad čl. 13 Na ria de nia Ko mi sie (ES) č. 438/2001 zo

dňa 2. mar ca 2001 usta no vu jú ce ho po dro bné pra vid lá im -
ple men tá cie na ria de nia Rady (ES) č. 1260/1999, po kia¾
ide o sys té my ria de nia a kon tro ly pre po moc pos ky to va nú
v rám ci štruk tu rál nych fon dov (Ú. v. ES L 063, 03. 03.
2001) v zne ní na ria de nia Ko mi sie (ES) č. 2355/2002 zo dňa 
27. de cem bra 2002 (Ú. v. ES L 351, 28. 12. 2002); čl. 12 Na -
ria de nia Ko mi sie (ES) č. 1386/2002 zo dňa 29. júla 2002,
kto rým sa usta no vu jú pres né pra vid lá na vy ko ná va nie na -
ria de nia Rady (ES) č. 1164/1994 oh¾ad ne ria dia cich a kon -
trol ných sys té mov v sú vis los ti s fi nanč nou po mo cou, kto rá 
sa pos ky tu je z Ko héz ne ho fon du, a po stu pom pri vy ko ná -
va ní fi nanč ných opráv (Ú. v. ES L 201, 31. 07. 2002).

17b) Na prí klad zá kon č. 312/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi -
sov, zá kon č. 73/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá -
kon č. 370/1997 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

17c) Na prí klad § 27 až 35a zá ko na č. 312/2001 Z. z. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, § 35a zá ko na č. 73/1998 Z. z. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.

17d) Na prí klad § 39 ods. 1 a 2, § 40 až 43 zá ko na č. 312/2001 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 189 zá ko na č. 73/1998 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 10 zá ko na č. 370/1997 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

17e) Na prí klad § 39 ods. 3 zá ko na č. 312/2001 Z. z. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.“.

44. Za § 31 sa vkla dá § 31a, kto rý znie:

„§ 31a

(1) Ve dú ci út va ru vnú tor né ho au di tu ale bo samo -
stat ný vnú tor ný au dí tor je po vin ný
a) za sla� mi nis ter stvu a Naj vy ššie mu kon trol né mu

úra du Slo ven skej re pub li ky schvá le né plá ny vnú tor -
né ho au di tu pod ¾a § 31 ods. 2 a 3 naj ne skôr do 31.
ja nu ára plá no va cie ho ob do bia,

b) vy pra co va� roč nú sprá vu o čin nos ti út va ru vnú tor -
né ho au di tu a samo stat ný vnú tor ný au dí tor roč nú
sprá vu o svo jej čin nos ti, kto rá ob sa hu je naj mä úda -
je o poč te vy ko na ných au dí tor ských ak cií a ich za -
me ra ní, ana lý zu vý sky tu zis te ní, kto ré ne priaz ni vo
ovplyv ni li čin nos� ústred né ho or gá nu, vrá ta ne ne -
dos tat kov vnú tor ných kon trol ných me cha niz mov,
od po rú ča nia na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov,
a za sla� ju do kon ca feb ru ára za pred chá dza jú ci ka -
len dár ny rok ve dú ce mu or gá nu ve rej nej sprá vy a mi -
nis ter stvu,

c) za bez pe či� zhro maž ïo va nie a ve de nie prí sluš nej
pra cov nej do ku men tá cie ku kaž dej au dí tor skej ak -
cii.

(2) Pri od vo la ní vnú tor né ho au dí to ra pod ¾a § 30 od vo -
la ný vnú tor ný au dí tor je po vin ný vy pra co va� roč nú
sprá vu o svo jej čin nos ti naj ne skôr ku dňu zá ni ku funk -
cie vnú tor né ho au dí to ra a za sla� ju ve dú ce mu ústred -
né ho or gá nu a mi nis ter stvu.

(3) Ve dú ci ústred né ho or gá nu je opráv ne ný za sla�
mi nis ter stvu svo je sta no vi sko k roč nej sprá ve o čin nos -

ti út va ru vnú tor né ho au di tu, prí pad ne k sprá ve o čin -
nos ti samo stat né ho vnú tor né ho au dí to ra.

(4) Po dro bnos ti o ob sa ho vých ná le ži tos tiach roč nej
sprá vy o čin nos ti út va ru vnú tor né ho au di tu a o ob sa -
ho vých ná le ži tos tiach roč nej sprá vy o čin nos ti samo -
stat né ho vnú tor né ho au dí to ra usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.“.

45. Nad pis nad § 33 znie: „Pos tup  pri  vy ko ná va ní  
vnú tor né ho  au di tu“.

46. V § 33 úvod ná veta znie: „Pri vy ko ná va ní vnú tor -
né ho au di tu môže vnú tor ný au dí tor pod ¾a pred me tu
vnú tor né ho au di tu a dru hu hod no te nej čin nos ti po u ži�
naj mä po stu py pre“.

47. § 35 znie:

„§ 35

(1) Pri vy ko ná va ní vnú tor né ho au di tu pod ¾a prog ra -
mu au dí tor skej ak cie vnú tor ný au dí tor zhro maž ïu je,
ana ly zu je a vy hod no cu je in for má cie vz�a hu jú ce sa na
čin nos� au di to va né ho sub jek tu so za me ra ním na do -
siah nu tie úče lu a cie ¾a au dí tor skej ak cie.

(2) Na vy ko na nie au dí tor skej ak cie môže by� pri zva ný
za mest na nec iné ho or gá nu ve rej nej sprá vy ale bo práv -
nic kej oso by ale bo fy zic ká oso ba, ak je to na do siah nu tie
úče lu a cie ¾a vnú tor né ho au di tu vzh¾a dom na zlo ži tos�
a od bor né za me ra nie au di to va nej čin nos ti ne vy hnut né.

(3) O účas ti pri zva ných osôb na vy ko ná va ní au dí tor -
skej ak cie, kto ré sa po va žu je za iný úkon vo vše obec -
nom zá uj me, roz ho du je ve dú ci ústred né ho or gá nu.

(4) Ná kla dy vznik nu té v sú vis los ti s vy ko ná va ním au -
dí tor skej ak cie pri zva nej oso be uhrá dza ústred ný or -
gán, v kto rom sa au dí tor ská ak cia vy ko na la. Za ná kla -
dy sa po va žu je ná hra da mzdy, prí pad ne pla tu vo výš ke
prie mer né ho zá rob ku16) a ná hra dy pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.17)

(5) V odô vod ne ných prí pa doch, naj mä pri po do zre ní
na vý skyt ne pred ví da ných ri zík, kto ré by moh li ne ga -
tív ne ovplyv ni� čin nos� ústred né ho or gá nu, môže út var
vnú tor né ho au di tu ale bo samo stat ný vnú tor ný au dí tor
na zá kla de roz hod nu tia ve dú ce ho ústred né ho or gá nu
ale bo s jeho sú hla som vy ko na� au dí tor skú ak ciu, kto rá 
ne bo la v roč nom plá ne. 

(6) Pri vy ko ná va ní au dí tor skej ak cie v au di to va nom
sub jek te, kto rý pos ky tol ve rej né pros tried ky inej práv -
nic kej oso be ale bo fy zic kej oso be, je vnú tor ný au dí tor
opráv ne ný vy ža do va� od tých to osôb sú čin nos� v roz sa -
hu opráv ne ní vnú tor né ho au dí to ra pod ¾a § 32 ods. 1
a tie to oso by sú po vin né sú čin nos� pos kyt nú�.

(7) Pri vy ko ná va ní au dí tor skej ak cie vnú tor ný au dí -
tor po stu pu je me tó da mi zod po ve da jú ci mi pred me tu
a ob sa hu au dí tor skej ak cie pod ¾a prog ra mu au dí tor -
skej ak cie. Vnú tor ný au dí tor pri vy ko ná va ní au dí tor -
skej ak cie môže na vzá jom kom bi no va� po stu py pre
vnú tor né au di ty pod ¾a § 33. 

(8) Po vy hod no te ní in for má cií zís ka ných pod ¾a od se -
ku 1 vnú tor ný au dí tor vy pra cu je sprá vu o vý sled ku au -
dí tor skej ak cie (ïa lej len „au dí tor ská sprá va"), kto rá
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ob sa hu je naj mä pred met au dí tor skej ak cie, ne dos tat ky 
zis te né au dí tor skou ak ciou a od po rú ča nia pre au di to -
va ný sub jekt na ná pra vu zis te ných ne dos tat kov, od po -
rú ča nia na zdo ko na le nie vnú tor né ho kon trol né ho sys -
té mu a na pred chá dza nie ale bo zmier ne nie ri zík.

(9) Ak vznik ne ne od klad ná pot re ba upo zor ni� na hro -
zia ce ri zi ko, kto ré môže ne ga tív ne ovplyv ni� čin nos� au -
di to va né ho sub jek tu, ale bo ak boli zis te né sku toč nos ti
za kla da jú ce po do zre nie z trest nej čin nos ti, vnú tor ný
au dí tor ešte pred ukon če ním au dí tor skej ak cie vy pra -
cu je čiast ko vú sprá vu o vý sled ku au dí tor skej ak cie
(ïa lej len „čiast ko vá au dí tor ská sprá va“), kto rá sa stá -
va ne od de li te¾ nou sú čas �ou au dí tor skej sprá vy. Čiast -
ko vú au dí tor skú sprá vu vnú tor ný au dí tor pred kla dá
ve dú ce mu au di to va né ho sub jek tu a ve dú ce mu ústred -
né ho or gá nu, v prí pa de po do zre nia zo spá cha nia trest -
né ho činu ju za sie la aj or gá nom čin ným v trest nom ko -
na ní a v prí pa de po do zre nia z ne opráv ne né ho po u ži tia
pros tried kov Eu róp skej únie za sie la čiast ko vú au dí tor -
skú sprá vu aj práv nic kej oso be, kto rej pros tred níc tvom 
sa pos ky tu jú pros tried ky Eu róp skej únie, a Cen trál ne -
mu kon takt né mu út va ru Eu róp ske ho úra du pre boj
pro ti pod vo dom pre Slo ven skú re pub li ku. 

(10) Vnú tor ný au dí tor odo vzdá au dí tor skú sprá vu ve -
dú ce mu au di to va né ho sub jek tu a prí sluš né mu ve dú -
ce mu ústred né ho or gá nu, kto rí sú zod po ved ní za to, že
od po rú ča nia vnú tor né ho au dí to ra sa zoh ¾ad nia pri ná -
pra ve zis te ných ne dos tat kov. Vnú tor ný au dí tor je po -
vin ný sle do va� zoh ¾ad ne nie jeho od po rú ča ní au di to va -
ným sub jek tom. Ak vý sled kom au dí tor skej ak cie sú
sku toč nos ti, kto rých rie še nie pat rí do pô sob nos ti or gá -
nov prí sluš ných pod ¾a oso bit ných pred pi sov,14) odo -
vzdá vnú tor ný au dí tor au dí tor skú sprá vu aj or gá nom
prí sluš ným pod ¾a oso bit ných pred pi sov.14) V odô vod ne -
ných prí pa doch na zá kla de vy žia da nia mi nis tra fi nan -
cií za šle ve dú ci ústred né ho or gá nu au dí tor skú sprá vu
mi nis ter stvu.

(11) Ve dú ci ústred né ho or gá nu je opráv ne ný roz hod -
nú� o prí stu pe k ob sa hu au dí tor ských správ v sú la de
s oso bit ným pred pi som.18)

(12) Po dro bnos ti o ob sa ho vých ná le ži tos tiach au dí tor -
skej sprá vy usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.“.

48. V § 36 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „pri vy ko ná va ní
ná sled nej fi nanč nej kon tro ly“, za slo vo „sub jek tu“ sa
vkla da jú slo vá „a tre tej oso be“ a slo vá „§ 14 ods. 2“ sa
na hrá dza jú slo va mi „toh to zá ko na“. 

49. V § 37 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 3.

50. V § 37 ods. 3 sa slo vá „1 až 3“ na hrá dza jú slo va mi
„1 a 2“. 

51. V § 39 ods. 1 dru hej vete sa za slo vo „po me ru“
vkla dá čiar ka a slo vá „vy ko ná va nia štát nej služ by, vy -
ko ná va nia prác vo ve rej nom zá uj me“.

52. V § 40 sa nad slo vo „zmlu va“ umies tňu je od kaz
18a, za slo vo „via za ná,“ sa vkla da jú slo vá „a roz vo jo vé
prog ra my po ¾no hos po dár stva a vi die ka“ a na kon ci sa

pri pá ja táto veta: „Na vyme no va nie vnú tor né ho au dí to -
ra sa vz�a hu je § 28 ods. 2 ob dob ne.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18a znie:
„18a) Na prí klad Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo -

ven skej re pub li ky č. 130/2002 Z. z. o pod pí sa ní Viac roč nej
fi nanč nej do ho dy me dzi Ko mi siou Eu róp skych spo lo čen stiev 
v mene Eu róp ske ho spo lo čen stva a Slo ven skou re pub li kou
a Roč nej fi nanč nej do ho dy me dzi Ko mi siou Eu róp skych spo -
lo čen stiev v mene Eu róp ske ho spo lo čen stva a Slo ven skou
re pub li kou.“.

53. § 41 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Ve dú ci út va ru vnú tor né ho au di tu ale bo samo -

stat ný vnú tor ný au dí tor je po vin ný vy pra co va� a pred -
lo ži� na schvá le nie ve dú ce mu ústred né ho or gá nu
Char tu vnú tor né ho au di tu prí sluš né ho ústred né ho or -
gá nu v sú la de s etic kým kó de xom vnú tor né ho au dí to -
ra, kto rá bude de fi no va� cie le, ak ti vi ty, pos ta ve nie vnú -
tor né ho au di tu v ústred nom or gá ne a jeho vz�a hy
s ostat ný mi or ga ni zač ný mi út var mi a or ga ni zá cia mi
v pô sob nos ti ústred né ho or gá nu, naj ne skôr do 31. de -
cem bra 2005.“.

54. Za § 41 sa vkla dá § 41a, kto rý znie:

„§ 41a

Na fi nanč né kon tro ly a vnú tor né au di ty za ča té pred
účin nos �ou toh to zá ko na sa vz�a hu jú do te raj šie pred -
pi sy.“.

Čl. II

Zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach fi nanč nej kon tro -
ly v zne ní zá ko na č. 150/2001 Z. z. a zá ko na
č. 502/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V  §  2 ods. 3 sa za slo vom „vý ko ne“ vy púš �a slo vo
„fi nanč nej“.

2. Za § 2 sa vkla dá § 2a, kto rý znie:

„§ 2a

Mi nis ter stvo môže v odô vod ne ných prí pa doch po ve -
ri� sprá vy fi nanč nej kon tro ly vý ko nom kon tro ly aj
mimo ich územ nej pô sob nos ti.“.

3. § 3 znie: 

„§ 3

Sprá va fi nanč nej kon tro ly 
a) vy ko ná va ná sled nú fi nanč nú kon tro lu pod ¾a oso bit -

né ho pred pi su,1)
b) vy ko ná va ce no vú kon tro lu pod ¾a oso bit né ho pred pi -

su,2)
c) kon tro lu je sprá vu a na kla da nie s ma jet kom štá tu

pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3)
d) roz ho du je v ko na ní o po ru še ní fi nanč nej dis cip lí ny

a ce no vej dis cip lí ny v roz sa hu pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,4)

e) ukla dá po ku ty v roz sa hu pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov,5)

f) vy má ha od vod, pe ná le a po ku tu pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,6)
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g) spo lu pra cu je s or gán mi Eu róp skej únie v roz sa hu
a za pod mie nok usta no ve ných me dzi ná rod nou zmlu -
vou, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná,

h) kon tro lu je vy be ra nie súd nych po plat kov pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.7)“.

 Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1 až 7 zne jú:
„1) 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 v zne ní zá ko na
č. 618/2004 Z. z. 

2) 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.

3) 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.

4) Zá kon 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.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

5) Zá kon č. 502/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 618/2004 Z. z.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

6) Zá kon č. 523/2004 Z. z. 
7) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 71/1992 Zb. o súd nych po -

plat koch a po plat ku za vý pis z re gis tra tres tov v zne ní ne skor -
ších pred pi sov.“.

4. Za § 3 sa vkla dá § 3a, kto rý znie: 

„§ 3a

Práv na ochra na za mest nan cov správ
fi nanč nej kon tro ly

Za mest nan ci správ fi nanč nej kon tro ly majú pri pl ne -
ní úloh pod ¾a toh to zá ko na pos ta ve nie ve rej ných či ni te -
¾ov.8)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8 znie:
„8) § 89 ods. 9 Trest né ho zá ko na.“. 

Čl. III

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., zá ko na č. 215/2004 Z. z. a zá ko na
č. 523/2004 Z. z. sa mení tak to:

V § 27 ods. 5 sa za slo vom „or ga ni zá ciou“ čiar ka na -
hrá dza bod kou a vy púš �a jú sa 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 rie pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky“.

Čl. IV

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 zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 374/1996 Z. z., zá ko na č. 72/1999 Z. z., zá ko na
č. 121/2001 Z. z., zá ko na č. 509/2001 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 64/2002 Z. z.,
zá ko na č. 435/2002 Z. z., zá ko na č. 161/2003 Z. z.
a zá ko na č. 512/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 2 znie:

„§ 2

Ma je tok štá tu

(1) Na úče ly toh to zá ko na ma jet kom štá tu sú veci vo
vlast níc tve Slo ven skej re pub li ky vrá ta ne fi nanč ných
pros tried kov, ako aj po h¾a dáv ky a iné ma jet ko vé prá va
Slo ven skej re pub li ky. 

(2) Slo ven ská re pub li ka ako práv nic ká oso ba vlast ní
ma je tok a na kla dá s ním pros tred níc tvom správ cov
ma jet ku štá tu v sú la de s tým to zá ko nom. Správ ca  po -
d¾a § 1 ods. 1 písm. a) a b) ne mô že na do bú da� ma je tok
do svoj ho vlast níc tva. Správ ca ma jet ku štá tu vy ko ná va 
práv ne úko ny pri sprá ve ma jet ku štá tu v mene štá tu.“.

2. V § 8 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) sprá vy ma jet ku štá tu zo sprá vy zria ïo va te ¾a do sprá -

vy správ cu v jeho zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti, kto ré -
mu bude slú ži� na pl ne nie úloh v rám ci pred me tu
jeho čin nos ti ale bo v sú vis los ti s ním.“.

3. V § 11 od sek 7 znie:
„(7) Správ ca môže so sú hla som zria ïo va te ¾a da ro va�

hnu te¾ né veci vo vlast níc tve štá tu
a) ne zis ko vej organizácii13f) ale bo inej práv nic kej oso -

be,13g) kto rá nie je pod ni ka te ¾om, na úče ly pos ky to -
va nia zdra vot nej sta rost li vos ti, so ciál nej po mo ci,
hu ma ni tár nej sta rost li vos ti, ochra ny a pre zen tá cie
kul túr nych hod nôt, vzde lá va nia a vý cho vy, ak  pre -
ukázate¾ne po čas naj me nej jed né ho roka vy ko ná va
tie to čin nos ti,

b) obci ale bo vyš šie mu územ né mu cel ku na pl ne nie
úloh pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy ale bo na
vý kon samo sprá vy,

c) na úče ly hu ma ni tár nej po mo ci v za hra ni čí, ale bo ak
to umož ňu je vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis;18b)
na plat nos� ta kej da ro va cej zmlu vy sa ne vy ža du je pí -
som ná for ma ani sú hlas zria ïo va te ¾a.

Da ro va ciu zmlu vu o pre vo de vlast níc tva hnu te¾ ných
kul túr nych pamiatok17a) môže správ ca uzav rie� až po
pred chá dza jú com sú hla se Mi nis ter stva kul tú ry Slo -
ven skej re pub li ky. Na da ro va nie hnu te¾ ných vecí vo
vlast níc tve štá tu sa § 8 ods. 1 a 3 ne po u ži je.“. 

4. V § 13 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pos ky tu jú ca

správ co vi služ by, pri kto rých je správ ca po vin ný po -
u ží va� me tó dy ve rej né ho ob sta rá va nia.20c)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20c znie:
„20c) Zá kon č. 523/2003 Z. z. o ve rej nom ob sta rá va ní a o zme ne

zá ko na 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.“.

5. V § 13 od sek 13 znie:
„(13) Správ ca, kto rým je ústred ný or gán štát nej sprá -

vy Slo ven skej re pub li ky,23a) môže
a) so sú hla som mi nis ter stva fi nan cií po u ži� ma je tok vo

vlast níc tve štá tu v hod no te ne pre vy šu jú cej
1 000 000 Sk ako vklad do zá klad né ho ima nia práv -
nic kej oso by ale bo ako vklad pri za lo že ní práv nic kej
oso by,23ab) kto rej je di ným za kla da te ¾om je štát, 

b) so sú hla som vlá dy Slo ven skej re pub li ky po u ži� ma -
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je tok vo vlast níc tve štá tu v hod no te pre vy šu jú cej
1 000 000 Sk ako vklad do zá klad né ho ima nia práv -
nic kej oso by ale bo ako vklad do ma jet ku práv nic kej
oso by,23ab) kto rej je di ným za kla da te ¾om je štát.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 23a znie:
„23a) 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.“.

6. Za § 18f sa vkla dá § 18g, kto rý znie:

„§ 18g

Vlast níc tvo po h¾a dáv ky štá tu voči zru še nej zdra vot nej 
pois�ovni27) v sprá ve správ cu v zria ïo va te¾ skej pô sob -

nos ti Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „mi nis ter stvo zdra vot níc tva“) a vlast níc tvo po -
h¾a dáv ky štá tu v sprá ve správ cu v zria ïo va te¾ skej pô -
sob nos ti mi nis ter stva zdra vot níc tva voči správ co vi ma -
jet ku štá tu v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti mi nis ter stva
zdra vot níc tva mož no pre vies� na tre tiu oso bu s pí som -
ným sú hla som mi nis ter stva zdra vot níc tva a mi nis ter -
stva fi nan cií.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 27 znie:
„27) Zá kon č. 581/2004 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. V

Ten to zá kon na do bú da 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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