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198
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z. a zákona è. 688/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 4 písm. a) sa slovo pravdepodobné
nahrádza slovami takmer isté.
2. V § 3 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom,
uplatní úètovná jednotka písomným oznámením
miestne príslunému daòovému úradu
a) do 30 dní odo dòa vzniku úètovnej jednotky alebo
b) najmenej 15 dní pred zmenou úètovného obdobia
úètovnej jednotky.47a)
(7) Ak oznámenie pod¾a odseku 6 nie je miestne príslunému daòovému úradu doruèené v ustanovenej lehote, úètovná jednotka nesmie uplatni úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom. Úètovné obdobie,
ktoré je hospodárskym rokom, musí úètovná jednotka
uplatòova minimálne jedno úètovné obdobie. Obdobne postupuje úètovná jednotka aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok..
3. § 3 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom,
nemôe uplatni úètovná jednotka, ktorou je subjekt
verejnej správy 5) (ïalej len úètovná jednotka verejnej
správy), a úètovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1
písm. a) treom bode..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 3 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. V § 4 ods. 2 sa za slová konsolidovanej úètovnej
závierky vkladajú slová vo verejnej správe a za slovo
konsolidácie sa vkladajú slová vo verejnej správe.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

6. V § 6 ods. 4 sa za slová § 17 a 18 vkladajú slová alebo pod¾a § 17a a za slová pod¾a § 22 sa vkladajú slová a 22a.

7. V § 7 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) Napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov, § 3 zákona è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9.

V § 8 ods. 5 sa èíslo 7 nahrádza èíslom 8.

10. V § 9 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).
11. V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
a) slovné a èíselné oznaèenie úètovného dokladu,.
12. V § 16 sa v celom texte vypúajú slová alebo vyrovnania.
13. V § 16 ods. 9 sa èíslo  9 nahrádza èíslom 10.
14. V § 17 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená c) a f).
15. V § 17 ods. 7 písm. c) sa vypúajú slová alebo
vyrovnania.
16. V § 17 ods. 9 sa slová a 5 nahrádzajú slovami
a 4.
17. V § 17a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: rovnako postupuje
aj úètovná jednotka zriadená osobitným predpisom.22aaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22aaa znie:

22aaa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z.
o elezniciach Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

18. V § 18 ods. 1 sa slová § 25 ods. 2 nahrádzajú slovami § 26 ods. 3.
19. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak
osobitný predpis ustanovuje povinnos zostavi úètovnú závierku v priebehu úètovného obdobia, na úèely
tohto zákona sa táto úètovná závierka povauje za priebenú úètovnú závierku, prièom taká úètovná závierka
musí by zostavená v rozsahu riadnej úètovnej závierky..
20. V § 18 odsek 3 znie:
(3) V súvahe riadnej úètovnej závierky a mimoriad-
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nej úètovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov úètovnej
jednotky ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, a ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie. V súvahe priebenej úètovnej závierky sa v èasti
bené úètovné obdobie vykazujú informácie pod¾a prvej
vety ku dòu, ku ktorému sa zostavuje priebená úètovná závierka, a v èasti bezprostredne predchádzajúce
úètovné obdobie sa vykazujú informácie pod¾a prvej
vety ku dòu, ku ktorému sa zostavuje riadna úètovná
závierka alebo mimoriadna úètovná závierka za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie..
21. V § 18 ods. 4 druhá veta znie: Vo výkaze ziskov
a strát priebenej úètovnej závierky sa vykazujú informácie pod¾a prvej vety ku dòu, ku ktorému sa zostavuje priebená úètovná závierka za vykazovanú èas
úètovného obdobia, a kumulatívne od zaèiatku úètovného obdobia do dòa, ku ktorému sa zostavuje priebená úètovná závierka, a k tomu porovnate¾né informácie
pod¾a prvej vety ku dòu, ku ktorému sa zostavuje priebená úètovná závierka za vykazovanú èas úètovného
obdobia, a kumulatívne od zaèiatku úètovného obdobia do dòa, ku ktorému sa zostavuje priebená úètovná
závierka za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobia..
22. § 18 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma
nákladov za úètovné obdobie v èlenení na náklady za
a) overenie úètovnej závierky audítorom pod¾a § 19
a § 22 ods. 12,
b) iné uisovacie sluby,
c) daòové poradenstvo a
d) iné súvisiace sluby poskytnuté úètovnej jednotke
týmto audítorom alebo audítorskou spoloènosou..
23. V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Audítora úètovnej jednotky pod¾a odseku 1 písm.
a), b) a d) schva¾uje a odvoláva valné zhromadenie alebo èlenská schôdza. V úètovných jednotkách, ktoré
majú zriadený výbor pre audit alebo v ktorých dozorná
rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá
predstavenstvo valnému zhromadeniu alebo èlenskej
schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora
na základe odporúèania výboru pre audit alebo dozornej rady. Odvolanie audítora musí by riadne odôvodnené, prièom rozdielnos názorov na pouitie postupov
pri zostavovaní úètovnej závierky pod¾a tohto zákona
alebo na pouitie audítorských postupov24a) nemôe by
dôvodom na odvolanie audítora..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 31 zákona è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov..

24. V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: a to za úètovné obdobie,
v ktorom boli tieto finanèné prostriedky pouité..
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25. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19a
Výbor pre audit
(1) Úètovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere
a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
banka, poboèka zahraniènej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisovòa, poboèka zahraniènej poisovne, zaisovòa, poboèka zahraniènej zaisovne, správcovská spoloènos, poboèka
správcovskej spoloènosti, dôchodková správcovská
spoloènos a doplnková dôchodková spoloènos sú povinné zriadi výbor pre audit s výnimkou úètovnej jednotky pod¾a odseku 4.
(2) Výbor pre audit sa skladá z èlenov dozornej rady
alebo z èlenov menovaných valným zhromadením. Minimálne jeden èlen výboru pre audit musí ma pä rokov odbornej praxe v oblasti úètovníctva alebo auditu
a musí by nezávislý. Nezávislým èlenom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s úètovnou jednotkou alebo jej dcérskou úètovnou jednotkou, jej akcionármi, èlenmi tatutárnych orgánov
a audítorom úètovnej jednotky, a ani im nie je blízkou
osobou a nemá iadny príjem od úètovnej jednotky alebo jej dcérskej úètovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit.
(3) Výbor pre audit
a) sleduje zostavovanie úètovnej závierky a dodriavanie osobitných predpisov,22a)
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v úètovnej jednotke,
c) sleduje audit individuálnej úètovnej závierky a audit
konsolidovanej úètovnej závierky,
d) preveruje a sleduje nezávislos audítora, predovetkým sluieb poskytovaných audítorom pod¾a osobitného predpisu,26a)
e) odporúèa na schválenie audítora na výkon auditu
pre úètovnú jednotku,
f) urèuje termín audítorovi na predloenie èestného
vyhlásenia o jeho nezávislosti.
(4) Úètovná jednotka pod¾a odseku 1 nemusí ma
zriadený výbor pre audit, ak
a) je dcérskou úètovnou jednotkou a jej materská úètovná jednotka má zriadený výbor pre audit a tento
výbor vykonáva èinnosti pod¾a odseku 3 aj pre dcérsku úètovnú jednotku,
b) má sídlo v inom èlenskom táte Európskej únie (ïalej len èlenský tát) alebo v táte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore (ïalej len tát Európskeho hospodárskeho priestoru), a má vytvorený orgán vykonávajúci
èinnosti ako výbor pre audit, ktorý je zaloený a vykonáva svoje èinnosti pod¾a právnych predpisov
platných v tomto èlenskom táte alebo táte Európskeho hospodárskeho priestoru; v takom prípade
úètovná jednotka zverejní vo výroènej správe, ktorý
orgán tieto èinnosti vykonáva a aké je jeho zloenie,
c) jej dozorná rada vykonáva èinnosti výboru pre audit;
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èinnosti výboru pre audit nemôe vykonáva predseda dozornej rady,
d) je Národnou bankou Slovenska,
e) je ministerstvom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 2 ods. 1 a 2 zákona è. 466/2002 Z. z..

26. § 20 sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Úètovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere
a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
je povinná vo výroènej správe uvies ako osobitnú èas
výroènej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a) odkaz na kódex o riadení spoloènosti, ktorý sa na òu
vzahuje alebo ktorý sa rozhodla dodriava pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoloènosti
verejne dostupný,
b) vetky významné informácie o metódach riadenia
a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia
zverejnené,
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoloènosti 28c) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu
o neuplatòovaní iadneho kódexu riadenia spoloènosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla,
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík,
e) informácie o èinnosti valného zhromadenia, jeho
právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich
vykonávania,
f) informácie o zloení a èinnosti predstavenstva a jeho
výborov,
g) informácie pod¾a odseku 7.
(7) Úètovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere
a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
je povinná vo výroènej správe zverejni aj údaje o
a) truktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v iadnom èlenskom táte
alebo táte Európskeho hospodárskeho priestoru
s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností
s nimi spojených pre kadý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní,
b) obmedzeniach prevodite¾nosti cenných papierov,
c) kvalifikovanej úèasti na základnom imaní pod¾a
osobitného predpisu,28aa)
d) majite¾och cenných papierov s osobitnými právami
kontroly s uvedením opisu týchto práv,
e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií,
ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatòované priamo zamestnancami,
f) obmedzeniach hlasovacích práv,
g) dohodách medzi majite¾mi cenných papierov, ktoré
sú jej známe a ktoré môu vies k obmedzeniam prevodite¾nosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,
h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie
èlenov jej tatutárneho orgánu a zmenu stanov,
i) právomociach jej tatutárneho orgánu, najmä ich
právomoci rozhodnú o vydaní akcií alebo spätnom
odkúpení akcií,
j) vetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú úèinnos, menia sa
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alebo ktorých platnos sa skonèí v dôsledku zmeny
jej kontrolných pomerov, ku ktorej dolo v súvislosti
s ponukou na prevzatie, a o jej úèinkoch s výnimkou
prípadu, ak by ju ich zverejnenie váne pokodilo;
táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejni
tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
k) vetkých dohodách uzatvorených medzi òou a èlenmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnú náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skonèí vzdaním sa
funkcie, výpoveïou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveïou zo strany zamestnávate¾a bez
uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skonèí v dôsledku ponuky na prevzatie.
(8) Èlenovia predstavenstva úètovnej jednotky, ktorá
emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, predloia valnému zhromadeniu vysvet¾ujúcu správu k obsahovým náleitostiam
výroènej správy pod¾a odsekov 6 a 7..
Poznámky pod èiarou k odkazom 28aa a 28c znejú:

28aa) § 8 písm. f ) zákona è. 566/2001 Z. z.
28c
) Napríklad § 18 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov..

27. V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slovo jednotka
vkladá èiarka a slová na ktorú sa vzahuje povinnos
zostavova konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a
§ 22,.
28. V § 21 ods. 5 sa za slová v tom istom rozsahu a
vkladajú slová v tej istej lehote.
29. V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa slová alebo drustvom nahrádzajú slovami drustvom alebo úètovnou
jednotkou verejnej správy, .
30. V § 22 ods. 11 sa èíslo  9 nahrádza èíslom  8.
31. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 22a
Konsolidovaná úètovná závierka úètovnej jednotky
verejnej správy, konsolidovaná úètovná závierka
ústrednej správy a súhrnná úètovná závierka
verejnej správy
(1) Konsolidovanú úètovnú závierku úètovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly tátneho
rozpoètu (ïalej len kapitola), obec alebo vyí územný celok za nimi zriadené rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske úètovné jednotky
pod¾a § 22 ods. 4 na základe ich individuálnych úètovných závierok.
(2) Konsolidovanú úètovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za vetky kapitoly na základe
konsolidovaných úètovných závierok pod¾a odseku 1
zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly
nie je povinný zostavi konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a odseku 1, pouije sa ako základ na zostavenie
konsolidovanej úètovnej závierky ústrednej správy individuálna úètovná závierka správcu kapitoly.
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(3) Súhrnnú úètovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej úètovnej
závierky ústrednej správy pod¾a odseku 2, konsolidovaných úètovných závierok obcí a konsolidovaných úètovných závierok vyích územných celkov. Ak obec
alebo vyí územný celok nie sú povinné zostavi konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a odseku 1, pouije
sa ako základ na zostavenie súhrnnej úètovnej závierky
verejnej správy individuálna úètovná závierka obce
alebo individuálna úètovná závierka vyieho územného celku.
(4) Konsolidované úètovné závierky úètovných jednotiek verejnej správy, konsolidovaná úètovná závierka
ústrednej správy a súhrnná úètovná závierka verejnej
správy sa zostavujú pod¾a metód a zásad konsolidácie
ustanovených pod¾a § 4 ods. 2.
(5) Konsolidované úètovné závierky úètovných jednotiek verejnej správy, konsolidovanú úètovnú závierku
ústrednej správy a súhrnnú úètovnú závierku verejnej
správy overuje audítor..
32. Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov,
zákon è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

33. V § 24 odsek 3 znie:
(3) Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za slovenskú
menu pouije úètovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto
hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo
kúpa cudzej meny uskutoèní za iný kurz ako ponúka
banka, poboèka zahraniènej banky alebo zmenáreò
v kurzovom lístku, pouije sa kurz, ktorý banka, poboèka zahraniènej banky alebo zmenáreò v deò vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny
v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutoèòuje s bankou, poboèkou zahraniènej banky alebo so
zmenáròou, pouije sa kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deò vysporiadania obchodu..
34. § 24 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Odsek 2 sa nepouije pri prijatých preddavkoch
a pri poskytnutých preddavkoch ku dòu, ku ktorému
sa zostavuje úètovná závierka..
35. V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo záväzkov
vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje
inak,.
36. V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:
e) reálnou hodnotou pod¾a § 27 ods. 2
1. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo
kúpou podniku alebo jeho èasti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou úètovnej jednotky úètujúcej v sústave jednoduchého
úètovníctva a úètovnej jednotky, ktorá nie je zaloená alebo zriadená na úèel podnikania,
2. cenné papiere v majetku fondu35a) a cenné papiere
urèené na obchodovanie a cenné papiere urèené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi,
ktorí nepostupujú pod¾a § 17a ods. 1,
3. komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom
trhu, ktoré úètovná jednotka sama nevyrobila
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a nadobudla ich na úèel ich ïalieho predaja na
verejnom trhu (ïalej len komodity),
4. drahé kovy v majetku fondu.9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

35a) Zákon è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

37. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Úètovná jednotka, ktorá má povinnos overenia
úètovnej závierky audítorom pod¾a § 19 ods. 1 písm. a)
a b), oceòuje poh¾adávky a záväzky so splatnosou dlhou ako jeden rok súèasnou hodnotou s výnimkou odloenej daòovej poh¾adávky a odloeného daòového
záväzku. Úètovná jednotka oceòuje poh¾adávky a záväzky súèasnou hodnotou aj po zániku povinnosti
overenia úètovnej závierky audítorom. Poh¾adávky
a záväzky v majetku fondu35a) sa oceòujú súèasnou
hodnotou s výnimkou poh¾adávok a záväzkov, ktoré nie
sú splatné v splátkach a ich dohodnutá doba splatnosti
je kratia ako jeden rok; také poh¾adávky sa môu oceni menovitou hodnotou..
38. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Súèasná hodnota budúcich peòaných príjmov
sa vypoèítava ako súèet súèinov budúcich peòaných
príjmov a prísluných diskontných faktorov. Súèasná
hodnota budúcich peòaných výdavkov sa vypoèítava
ako súèet súèinov budúcich peòaných výdavkov a prísluných diskontných faktorov..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
39. § 26 znie:
§ 26
(1) Ak ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, sú budúce ekonomické úitky zásob niie ako
ich ocenenie v úètovníctve, ocenia sa v èistej realizaènej
hodnote. Èistou realizaènou hodnotou sa rozumie
predpokladaná predajná cena zásob zníená o predpokladané náklady na ich dokonèenie a náklady súvisiace s ich predajom.
(2) Ak ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, je suma záväzkov iná ako ich výka v úètovníctve, uvedú sa záväzky v úètovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Pri dlhodobých záväzkoch sa prehodnotí
diskontný faktor.
(3) Ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, je úètovná jednotka povinná upravi ocenenie hodnoty majetku, vytvori rezervy a odpisova majetok
v súlade s úètovnými zásadami a úètovnými metódami.
(4) Ocenenie majetku sa upraví opravnými polokami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníenia hodnoty majetku pod jeho úètovnú hodnotu. Opravné poloky sa zruia alebo sa zmení ich výka, ak nastane
zmena predpokladu zníenia hodnoty.
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(5) Rezervy sú záväzky s neistým èasovým vymedzením alebo výkou.
(6) Na úèely tohto zákona sa kodou na majetku rozumie neodstránite¾né pokodenie, znièenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.
(7) Odseky 1 a 4 nepouije úètovná jednotka, ktorá
úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva s výnimkou odpisovania majetku a tvorby rezerv, ktoré sú
uznaným daòovým výdavkom pod¾a osobitného predpisu.35b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35b znie:

35b) § 20 ods. 9 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

40. V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:
a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným
odhadom s výnimkou cenných papierov draných
do splatnosti, cenných papierov emitovaných úètovnou jednotkou a podielov na základnom imaní
v obchodných spoloènostiach, pre ktoré je úètovná
jednotka materskou úètovnou jednotkou alebo
v ktorých úètovná jednotka má podstatný vplyv,
ktorým sa rozumie najmenej dvadsapercentný podiel na jej hlasovacích právach okrem majetkovej
úèasti v realitnej spoloènosti pod¾a osobitného predpisu,37a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 73a a 73j zákona è. 594/2003 Z. z. v znení zákona
è. 213/2006 Z. z..

41. V § 27 sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) komodity trhovou cenou,
h) drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou..
42. V § 27 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Trhová cena je
a) závereèná cena vyhlásená na burze v deò ocenenia
pod¾a § 24 ods. 1 písm. b), ak trh s prísluným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom;
ak v tento deò cena vyhlásená nebola, pouije sa
bezprostredne predchádzajúca závereèná cena vyhlásená najskôr desiaty deò pred týmto dòom, alebo
ak taká cena nie je dostupná,
b) najpoèetnejia cena ponuky na inom aktívnom trhu
v deò ocenenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b); ak v tento
deò na trhu nebola cena ponuky, pouije sa cena
z bezprostredne predchádzajúceho dòa, v ktorom
bola cena ponuky, najskôr z desiateho dòa predo
dòom pod¾a § 24 ods. 1 písm. b).
(4) Aktívny trh pod¾a odseku 3 je trh, na ktorom
a) sa obchoduje s majetkom pod¾a druhu majetku s podobnými vlastnosami za obdobných podmienok,
b) sú obvykle osoby ochotné kúpi alebo preda, a
c) informácia o cenách na òom je dostupná verejnosti.
(5) Ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahranièných regulovaných verejných trhoch, rozumie sa trhovou cenou pod¾a odseku 3 písm. a) závereèná cena vyhlásená na
rozhodujúcom regulovanom trhu. Ak sa na rozhodujú-

Èiastka 89

com regulovanom trhu s majetkom, ktorý je predmetom ocenenia, v deò ocenenia neobchodovalo, rozumie
sa trhovou cenou pod¾a odseku 3 písm. a) najvyia
cena zo závereèných cien, vyhlásená na zahranièných
regulovaných verejných trhoch, na ktorých je úètovnej
jednotke dostupná úèas na obchodovaní..
43. V § 27 ods. 8 sa slová ustanovenia § 25 ods. 2
nahrádzajú slovami § 26 ods. 3.
44. V § 27 ods. 9 druhej vete sa vypúajú slová
a cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurèených na obchodovanie.
45. § 27 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Podielový list v majetku fondu35a) sa oceòuje
jeho podielom na hodnote èistého majetku v príslunom fonde..
46. V § 28 ods.1 sa vypúa odkaz 40.
Poznámka pod èiarou k odkazu 40 sa vypúa.
47. V § 28 ods. 4 prvá veta znie:
Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok
okrem poh¾adávok odpisuje úètovná jednotka poèas
predpokladanej doby pouívania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úitkov z majetku..
48. V § 29 ods. 2 sa slová § 25 ods. 2 nahrádzajú slovami § 26 ods. 3.
49.V § 31 ods. 1 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami
ods. 5.
50. V § 31 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: v písomnej forme a v technickej forme, ak
úètovná jednotka vedie úètovné záznamy v technickej
forme.
51. V § 35 ods. 1 prvej vete sa za slovo strate vkladá
èiarka a slovo odcudzeniu.
52. V § 38 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
53. V § 38 ods. 2 úvodná veta znie: Daòový úrad
môe uloi pokutu za poruenie povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 17 ods. 3
a 4, § 17a , § 19, § 19a, § 20, § 21, § 22, § 22a a § 24 do
3 % celkovej sumy majetku..
54. V § 38 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: v úètovných jednotkách, ktorým táto povinnos vyplýva z § 17a..
55. V § 38 ods. 5 sa èíslo 7 nahrádza èíslom 6.
56. V § 38 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
57. V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Toto
ustanovenie sa pouije aj vtedy, ak úètovná jednotka
nevykazuje iaden majetok..
58. V § 38 ods. 7 sa vypúajú slová pod¾a odseku 1
a slovo troch sa nahrádza slovom piatich.
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59. § 38 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Proti rozhodnutiu o uloení pokuty sa mono odvola.48).
Poznámka pod èiarou k odkazu 48 znie:

48) § 46 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov..

60. Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý znie:
§ 39d
(1) Vyhlásenie o správe a riadení spoloènosti uvádza
úètovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ako
osobitnú èas výroènej správy pod¾a § 20 ods. 6 a 8 pr-

Strana 1191

výkrát za úètovné obdobie, ktoré sa zaèína 1. januára
2007 a neskôr.
(2) Konsolidovaná úètovná závierka ústrednej správy
a konsolidované úètovné závierky úètovných jednotiek
verejnej správy sa zostavujú prvýkrát za úètovné obdobie, ktoré sa zaèína 1. januára 2009.
(3) Súhrnná úètovná závierka verejnej správy sa zostavuje prvýkrát za úètovné obdobie, ktoré sa zaèína
1. januára 2010.
(4) Na konania pod¾a § 38 zaèaté pred 1. januárom
2008 sa vzahujú predpisy úèinné do 31. decembra
2007..
61. Príloha znie:
Príloha
k zákonu è. 431/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:
1. tvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o roènej úètovnej závierke niektorých typov spoloèností, vychádzajúca z èlánku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978)
v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 193,
18.7.1983), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v.
ES L 314, 4.12.1984), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/
zv.1; Ú. v. ES L 395, 30.12.1989), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 82, 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. ES
L 162, 26. 6. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003), smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2. Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných úètovných závierkach, vychádzajúca
z èlánku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 193, 18. 7. 1983) v znení smernice
Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989),
smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317,
16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v.
ES L 317, 16.11.1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 7. 7. 2003), smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o roèných úètovných závierkach a konsolidovaných úètovných
závierkach bánk a iných finanèných intitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 372,
31.12.1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).
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4. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o roèných úètovných a konsolidovaných úètovných závierkach
poisovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 374, 31.12.1991) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7.
2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004)  èl. 10 ods. 1 a 3, èl. 21.
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o tatutárnom audite roèných úètovných závierok a konsolidovaných úètovných závierok, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 78/660/EHS
a 83/349/EHS a ktorou sa zruuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006)  èl. 2 ods. 13, èl. 37,
èl. 38 ods. 1, èl. 41, èl. 49, èl. 53.
7. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finanèných vzahov èlenských tátov
a verejných podnikov a o finanènej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318,
17. 11. 2006)  èl. 1 a 4, èl. 6, èl. 8..
Èl. II
Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 386/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z. a zákona è. 238/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. h) sa slová úètovných výkazov3)
nahrádzajú slovom úètovníctva3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

2. V § 2b sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) vydáva predchádzajúci písomný súhlas pod¾a § 2c
ods. 6..
3. V § 2b ods. 2 sa slová úètovných výkazov nahrádzajú slovom úètovníctva.
4. V § 2c ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
a v osobitných prípadoch10a) za dohodnutých podmienok po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 13 ods. 1 písm. f) zákona è. 523/2004 Z. z..

5. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom zc), ktoré znie:
zc) vykonáva obchody s klientom tátny dlh v súlade
s § 2c ods. 6..
6. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) vykonáva obchody so tátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6..
7. V § 20 písm. a) sa nad slovom tátu odkaz 29 nahrádza odkazom 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 sa vypúa.
Èl. III
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z. a zákona è. 678/2006 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 7 ods. 1 písmeno g) znie:
g) výnosy z majetkových úèastí tátu a príjmy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ïalej len majetok tátu), ako aj z prevodu
vlastníctva majetku tátu s výnimkou príjmov
z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku tátu v správe tátnej príspevkovej organizácie
a príjmov, o ktorých osobitný predpis ustanovuje
inak,12) .
2. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Príspevková organizácia hospodári pod¾a svojho
rozpoètu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Jej rozpoèet zahàòa aj príspevok z rozpoètu zriaïovate¾a a prostriedky prijaté od iných subjektov. Úèelovo urèené peòané dary sa pouijú v súlade s ich urèením.
Príjem z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva
majetku tátu v správe tátnej príspevkovej organizácie mono poui len na financovanie obstarávania
hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia a na financovanie opráv a údrby
hmotného majetku..
3. V § 24 ods. 7 sa vypúa tretia veta.
4. V § 24 sa vypúajú odseky 11 a 12.
5. § 25 vrátane nadpisu znie:
§ 25
Tvorba a pouitie rezervného fondu
Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizácie mono poui na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie..
6. V § 27 sa vypúa odsek 4.
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Èl. IV

Èl. V

Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 353/2005 Z. z. a zákona è. 520/2005 Z. z. sa mení
takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. II, ktorý nadobúda úèinnos 1. mája 2007,
a èl. I bodov 1 a 11, 13 a 14, 16 a 25, 27 a 28, 30, 32 a
59, 61 a èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2008, a èl. I bodov 29 a 31, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2009.

V § 142 sa slovo mimoriadna nahrádza slovom
priebená a slovo mimoriadnymi sa nahrádza slovom priebenými.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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199
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z.
o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona è. 458/2000 Z. z., zákona è. 559/2001 Z. z., zákona è. 385/2004 Z. z. a zákona è. 261/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 12 sa vypúa odsek 4.
2. Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré znejú:
§ 12a
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzahuje sa na
tátnych zamestnancov Úradu osobitný predpis.4a)
(2) tátni zamestnanci v Úrade sú odmeòovaní pod¾a
osobitného predpisu,4b) charakteristík platových tried
tátneho zamestnanca v Úrade a platových taríf tátnych zamestnancov v Úrade. Charakteristiky platových tried tátneho zamestnanca v Úrade sú uvedené
v prílohe è. 1 a platové tarify tátnych zamestnancov
v Úrade sú uvedené v prílohe è. 2.
§ 12b
Zvýenie platových taríf tátnych zamestnancov
v Úrade sa upravuje v súlade s výkou urèenou pod¾a
osobitného predpisu.4c) Zvýené platové tarify tátnych
zamestnancov v Úrade a termín ich platnosti urèí sluobný predpis..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4c znejú:

4a) Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4b
) § 78 a 106, § 159 a 159b zákona è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4c
) § 105 zákona è. 312/2001 Z. z. v znení zákona è. 551/2003
Z. z..

3. V § 17 sa vypúa odsek 3.

Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.
4. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
Rozpoèet Úradu
§ 21a
(1) Rozpoèet Úradu tvorí v tátnom rozpoète Slovenskej republiky samostatnú kapitolu.
(2) Návrh rozpoètu kapitoly Úradu predloí Úrad na
schválenie príslunému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Prísluný výbor Národnej rady Slovenskej republiky predloí schválený návrh rozpoètu kapitoly Úradu vláde do 30. júna beného roka. Vláda
rozhodne o návrhu rozpoètu kapitoly Úradu. Ak vláda
vykoná v návrhu rozpoètu kapitoly Úradu zmeny, pri
predkladaní návrhu zákona o tátnom rozpoète Národnej rade Slovenskej republiky ich odôvodní.
(3) Úrad zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky za hospodárenie s prostriedkami tátneho rozpoètu kapitoly Úradu.
(4) Národná rada Slovenskej republiky kontroluje
hospodárenie Úradu s majetkom tátu vrátane prostriedkov tátneho rozpoètu kapitoly Úradu..
5. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
§ 24a
tátnemu zamestnancovi sa k 1. máju 2007 urèí
nová funkcia a nový funkèný plat. Výka funkèného
platu priznaná tátnemu zamestnancovi pred úèinnosou tohto zákona zostáva zachovaná..
6. Zákon sa dopåòa prílohami è. 1 a 2, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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Príloha è. 1
k zákonu è. 39/1993 Z. z.

Charakteristiky platových tried tátneho zamestnanca
na Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: odborný referent
Èinnosti:
3.01 Vykonávanie èiastkovej odbornej èinnosti alebo samostatné zabezpeèovanie menej zloitých agend vo vecne vymedzenej oblasti v sluobnom úrade tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu.
3.02 Vybavovanie a vedenie èiastkovej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie,
na rozhodovanie, na kontrolu alebo príprava podkladov k odborným stanoviskám.
3.03 Vedenie centrálnej evidencie petícií a saností vrátane evidencie ich vybavenia.
3.04 Vykonávanie odbornej agendy spojenej so sprístupòovaním informácií.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: hlavný referent
Èinnosti:
4.01 Samostatné vybavovanie a vedenie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na
riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo prípravu podkladov na odborné stanoviská.
4.02 Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatòovania zamestnaneckých vzahov vo vecne vymedzenej oblasti
v sluobnom úrade.
4.03 Samostatné vybavovanie agendy o kontrolnej èinnosti spojenej s ochranou utajovaných skutoèností v Úrade.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: radca
Èinnosti:
5.01 Samostatná odborná èiastková èinnos vo vymedzenej oblasti alebo odborná èinnos súvisiaca s vypracúvaním èiastkových podkladov na odborné stanoviská.
5.02 Zostavovanie rozpoètu v urèenom rozsahu a sledovanie plnenia príjmov a èerpania výdavkov v sluobnom úrade.
5.03 Odborná príprava rozhodnutí v sluobnom úrade.
5.04 Odborná èinnos pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpoètovania alebo financovania v tátnej slube.
5.05 Protokolárne zabezpeèovanie oficiálnych návtev a sluobných zahranièných návtev.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: samostatný radca
Èinnosti:
6.01 Samostatná odborná èinnos pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie alebo vypracúvanie odborných stanovísk vo vecne vymedzenej oblasti.
6.02 Samostatná odborná èinnos pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpoètovania alebo financovania
v tátnej slube.
6.03 Tvorba sluobných predpisov a samostatná odborná èinnos pri zabezpeèovaní právnych vzahov zamestnancov v sluobnom úrade.
6.04 Tvorba plánu a koordinácia zahranièných aktivít Úradu, tvorba podkladov a stanovísk v oblasti zahranièných
vzahov; organizaèné zabezpeèovanie medzinárodných podujatí v SR a zahranièí, vysielanie zamestnancov
Úradu do zahranièia a prijatie zahranièných delegácií; zabezpeèovanie prekladov a tlmoèenie pre potreby Úradu.
6.05 Systémová a aplikaèná èinnos pri rieení jednotlivých úloh informaèného systému verejnej správy.
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6.06 Spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzahu k verejnosti a k ostatným orgánom,
aktívne sprostredkovávanie výsledkov kontrolnej èinnosti smerom k verejnosti; vybavovanie iadostí o poskytnutie informácií pod¾a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
6.07 Koordinaèná a metodická èinnos pri zabezpeèovaní uplatòovania právnych vzahov zamestnancov v sluobnom úrade.
6.08 Samostatná kontrolná èinnos v èiastkovej oblasti alebo kontrolná èinnos pod odborným vedením v ucelenej
oblasti. Táto èinnos môe by spojená s vedením kontrolnej skupiny (kontrolór).
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: odborný radca
Èinnosti:
7.01 Samostatné odborné pecializované èinnosti spoèívajúce najmä v analytickej, koordinaènej a metodickej èinnosti, vyhodnocovanie výsledkov, a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vecne vymedzenej oblasti.
7.02 Koordinaèná a metodická èinnos na úseku rozpoètovania a financovania.
7.03 Analytická èinnos, vrátane vyhodnocovania výsledkov, príprava návrhu rozpoètu a vyhodnocovanie èerpania
rozpoètových prostriedkov vo vecne vymedzenej oblasti na majetkovom a prevádzkovom úseku.
7.04 Koordinovanie, metodické usmeròovanie a zabezpeèovanie civilnej ochrany, obrany, poiarnej ochrany, bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci; ochrana utajovaných skutoèností.
7.05 Tvorba, systémová a aplikaèná èinnos pri projektovaní èasti informaèného systému verejnej správy; tvorba
koncepcie, koordinovanie vývoja a realizácie informaèného systému verejnej správy.
7.06 Audítorská a usmeròovacia èinnos, vykonávanie vnútorného auditu v oblasti finanèného riadenia vrátane
jeho analýzy a predkladanie návrhov rieení pri vykonávaní vnútorného auditu.
7.07 Koncepèná, koordinaèná a rozhodovacia èinnos v oblasti vybavovania saností a petícií.
7.08 Koordinovanie zahranièných vzahov na úrovni Úradu, spolupráca s najvyími kontrolnými úradmi v zahranièí, vypracovávanie návrhov koncepcie rozvoja zahranièných vzahov Úradu; spracovávanie zahranièných
materiálov pre potreby Úradu a ich preklady.
7.09 Èiastkové èinnosti pri tvorbe koncepcií a plánov kontrolnej èinnosti, programov dlhodobého rozvoja predmetu
èinnosti Úradu, vypracúvaní stanovísk k návrhu tátneho rozpoètu a návrhu tátneho závereèného úètu SR
vrátane úèasti na tvorbe plánu kontrol.
7.10 Samostatná kontrolná èinnos v ucelenej oblasti. Táto èinnos môe by spojená s vedením kontrolnej skupiny
alebo kontrolnej akcie (samostatný kontrolór).
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: hlavný radca
Èinnosti:
8.01 Koncepèné systémové alebo metodické èinnosti vo vecne vymedzenej oblasti.
8.02 Tvorba koncepcie zamestnaneckých vzahov v sluobnom úrade a koordinaèná a metodická èinnos osobného
úradu.
8.03 Koncepèná a koordinaèná èinnos na úseku rozpoètovania a financovania, príprava návrhov rozpoètu a závereèného úètu za rozpoètovú kapitolu.
8.04 Koncepèná a usmeròovacia èinnos, tvorba veobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov,
právne zastupovanie a právne poradenstvo.
8.05 Koncepèná a metodická èinnos Úradu v oblasti zahranièných vzahov, koordinovanie zahranièných vzahov
na úrovni Úradu; zostavovanie výh¾adových a roèných plánov zamerania zahranièných stykov Úradu.
8.06 Tvorba koncepcií a plánov kontrolnej èinnosti, programov dlhodobého rozvoja predmetu èinnosti Úradu, vypracúvanie stanovísk k návrhu tátneho rozpoètu a návrhu tátneho závereèného úètu SR vrátane úèasti na
tvorbe plánu kontrol.
8.07 Samostatné vykonávanie kontrolnej èinnosti vrátane metodicko-analytickej èinnosti v oblasti kontroly. Táto
èinnos môe by spojená s vedením kontrolnej skupiny alebo kontrolnej akcie (kontrolór pecialista).
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
Funkcia: tátny radca
Èinnosti:
9.01 Tvorba zloitých a rozsiahlych koncepcií, odborných stanovísk, analýz a komplexných informaèných materiálov.
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9.02 Odborná koordinaèno-metodická a riadiaca èinnos pri zabezpeèovaní èinnosti viacerých útvarov.
9.03 Tvorba návrhov veobecne záväzných právnych predpisov a zásadných legislatívnych opatrení súvisiacich
s pôsobnosou Úradu a koncepèná, koordinaèná a usmeròovacia èinnos súvisiaca s vypracúvaním odborných právnych stanovísk a analýz.
9.04 Koordinaèná, koncepèná a metodicko-analytická èinnos vrátane vedenia prípravy, vykonávania a realizácie
kontrolnej èinnosti (kontrolór analytik).
Príloha è. 2
k zákonu è. 39/1993 Z. z.

Platové tarify
tátnych zamestnancov
na Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
(Sk mesaène)
Platová trieda
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Platová tarifa
13 220
14 150
16 960
18 240
20 460
24 440
28 290..
Èl. II

Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 131/2002 Z. z., zákona è. 143/2002 Z. z., zákona
è. 185/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 667/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 267/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 550/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 403/2004 Z. z., zákona è. 612/2004 Z. z., zákona
è. 728/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 664/2006 Z. z. a zákona è. 107/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Èl. III
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z. a zákona è. 678/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Na Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky
sa vzahuje tento zákon, ak osobitný zákon neustanovuje inak..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.

1. V § 7 ods. 5 písm. a) sa slová v prvom bode, druhom bode, vo tvrtom bode, nahrádzajú slovami v prvom bode a vo tvrtom bode,.

2. V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
To neplatí pre rozpoètovú kapitolu Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky..

2. V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová v prvom bode, druhom bode, vo tvrtom bode nahrádzajú slovami v prvom bode a vo tvrtom bode.

3. V § 9 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
ak osobitný zákon neustanovuje inak,

3. V § 82 ods. 2 sa slová v prvom bode, druhom bode,
vo tvrtom bode nahrádzajú slovami v prvom bode a
vo tvrtom bode.

4. V § 9 ods. 4 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
to neplatí pre správcu kapitoly Najvyí kontrolný
úrad Slovenskej republiky..

4. V § 83 ods. 1 sa slová v prvom bode, v druhom
bode, vo tvrtom bode nahrádzajú slovami v prvom
bode a vo tvrtom bode.
5. V § 85 ods. 1 sa slová v prvom bode, v druhom
bode, vo tvrtom bode nahrádzajú slovami v prvom
bode a vo tvrtom bode.

5. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Úprava záväzných ukazovate¾ov kapitoly Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky schválených zákonom o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok sa môe uskutoèni len so súhlasom
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správcu tejto kapitoly. Úprava záväzných ukazovate¾ov
na základe osobitných predpisov týmto nie je dotknutá..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
6. V § 30 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa slová:
s výnimkou kapitoly Najvyieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky..
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 77/1998 Z. z., zákona
è. 86/2000 Z. z., zákona è. 138/2002 Z. z., zákona
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è. 100/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 360/2004 Z. z., zákona
è. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 320/2005 Z. z. a zákona è. 261/2006 Z. z.
sa mení takto:
1. V § 112 ods. 1 sa vypúajú slová alebo na pozastavenie výkonu funkcie .
2. V § 112 ods. 2 sa vypúajú slová alebo pozastavuje výkon funkcie.
3. V § 113 sa vypúajú slová a pozastavení výkonu funkcie.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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