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164
ZÁKON
z 1. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov a o doplnení zákona
è. 152/1998 Z. z. o sanostiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení zákona è. 502/2001 Z. z. a zákona è. 461/2002 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V celom texte zákona sa slová plnenie úloh tátnej
správy v súvislosti s kontrolnou pôsobnosou Úradu
vlády Slovenskej republiky vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami plnenie úloh súvisiacich s výkonom
tátnej správy v príslunom tvare.

nosti prostriedkov tátneho rozpoètu urèených na plnenie úloh súvisiacich s výkonom tátnej správy a na
úèely ochrany finanèných záujmov Európskeho spoloèenstva.1a) Vykonáva kontrolu procesu poskytovania
a vyuívania prostriedkov Európskeho spoloèenstva.1b)
(3) Úrad vlády plní úlohy súvisiace s ochranou finanèných záujmov Európskeho spoloèenstva a spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.1a) Pri plnení týchto úloh spolupracuje s orgánmi
tátnej správy, právnickými osobami, ako aj fyzickými
osobami, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky
vrátane prostriedkov Európskeho spoloèenstva. Tieto
subjekty sú úradu vlády povinné poskytova súèinnos..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

2. § 1 znie:
§ 1
(1) Kontrolu plnenia úloh tátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom tátnej správy vykonávajú
a) Úrad vlády Slovenskej republiky (ïalej len úrad vlády),
b) iné orgány tátnej správy pod¾a § 6.
(2) Orgány uvedené v odseku l sú orgány kontroly
pod¾a tohto zákona. Orgány kontroly vykonávajú vonkajiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi1) a vnútornú kontrolu ako
súèas plnenia svojich úloh v príslunom odvetví tátnej správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu l znie:

1) Napríklad zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov, zákon è. 534/2003 Z. z. o organizácii tátnej správy
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 652/2004 Z. z.
o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov, zákon è. 319/2002 Z. z.
o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích
predpisov, zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 2 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády vykonáva pod¾a tohto zákona kontrolu vyuívania a efektív-

1a) Nariadenie
(ES)
Európskeho
parlamentu
a
Rady
è. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
Nariadenie Rady (EURATOM) è. 1074/1999 z 25. mája 1999
o vyetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom
(OLAF).
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) è. 2185/96 z 11. novembra
1996 o kontrolách a inpekciách na mieste, vykonávaných
Komisiou za úèelom ochrany finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev pred podvodmi a inými nezrovnalosami.
Nariadenie Rady (ES, EURATOM) è. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev.
1b
) § 24 zákona è. 575/2001 Z. z..

4. V § 2 sa za doterají odsek 3 vkladá nový odsek 4,
ktorý znie:
(4) Na úèely tohto zákona sa fondmi Európskeho
spoloèenstva rozumie Európsky fond regionálneho rozvoja,1c) Európsky sociálny fond,1d) Kohézny fond,1e) Európsky fond pre rybné hospodárstvo,1f) Európsky po¾nohospodársky fond pre rozvoj vidieka1g) a Európsky
po¾nohospodársky záruèný fond.1h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1c a 1h znejú:

1c) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1783/1999
(Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
1d
) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde,
ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L
210, 31. 7. 2006).
1e
) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaïuje Kohézny
fond a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1164/1994 (Ú. v.
EÚ L 210, 31. 7. 2006).
1f
) Nariadenie (ES) è. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom
fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
1g
) Nariadenie Rady (ES) è. 1698/2005 z 20. septembra 2005
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o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ
L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
1h
) Nariadenie (ES) è. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní
spoloènej po¾nohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8.
2005) v platnom znení..

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
5. § 2a znie:
§ 2a
(1) Efektívnos tátnej správy predstavuje plnenie
úloh súvisiacich s výkonom tátnej správy na poadovanej úrovni, rozsahu a kvalite, vo vzahu k disponibilným zdrojom prostriedkov tátneho rozpoètu vyèleneným na plnenie týchto úloh, k materiálnym zdrojom
a ¾udským zdrojom, prièom minimalizácia zdrojov nie
je na úkor kvality plnenia úloh.
(2) Na úèely ochrany finanèných záujmov Európskeho spoloèenstva sa pod efektívnosou tátnej správy rozumie aj efektívnos poskytovania a vyuívania prostriedkov verejnej správy a prostriedkov Európskeho
spoloèenstva.
(3) Kontrola efektívnosti tátnej správy je èinnos,
ktorou sa zisuje stav a úroveò plnenia úloh súvisiacich s výkonom tátnej správy, stav vyuívania disponibilných zdrojov prostriedkov tátneho rozpoètu vyèlenených na plnenie týchto úloh, materiálnych
zdrojov a ¾udských zdrojov vrátane kontroly spôsobu
riadenia tátnej správy..
6. V § 3 písmeno c) znie:
c) orgány územnej samosprávy pri plnení úloh tátnej
správy.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Napríklad zákon è. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov tátnej správy na obce a na vyie územné
celky v znení neskorích predpisov, § 117 zákona è. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov..

7. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Úrad vlády spolupracuje s orgánmi tátnej
správy6) a koordinuje kontrolnú èinnos pod¾a tohto zákona. Na úèely tohto zákona spolupracuje aj s ïalími
orgánmi tátnej správy (§ 6) a právnickými osobami
a fyzickými osobami..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad zákon è. 575/2001 Z. z., zákon è. 515/2003 Z. z.
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

8. V § 4 ods. 2 sa v prvej vete za slová vykonávajúcich
kontrolnú èinnos vkladajú slová pod¾a tohto zákona a v druhej vete sa slovo obce nahrádza slovami
orgánov územnej samosprávy im a slovo obci sa vypúa.
9. Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

7) Zákon è. 515/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích
predpisov..
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10. V § 5 sa slová Rade obrany tátu nahrádzajú
slovami Bezpeènostnej rade Slovenskej republiky8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Èl. 8 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu
v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu..

11. V § 6 ods. 1 písm. c) sa odkaz 6 nahrádza odkazom 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 128/2002 Z. z.
o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 534/2003 Z. z., zákon
è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia
v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí), zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov, zákon
è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov,
zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

12. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky
v
znení
neskorích
predpisov,
zákon
è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

13. § 7 znie:
§ 7
(1) Orgány kontroly sú povinné vytvori v rámci svojej
pôsobnosti organizaèné a personálne podmienky na
vykonávanie vnútornej kontroly. Orgán kontroly upraví systém vnútornej kontroly interným predpisom. Pri
výkone vnútornej kontroly sa postupuje primerane
pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti.
(2) Vnútorná kontrola pod¾a tohto zákona je kontrola
plnenia úloh tátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly a ostatnými odbornými útvarmi orgánu tátnej
správy, právnickej osoby zriadenej orgánom tátnej
správy a právnickej osoby zaloenej orgánom tátnej
správy, alebo zamestnancom urèeným vedúcim orgánu
kontroly. Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh
tátnej správy zverených zákonom orgánom územnej
samosprávy, vykonávaná odborným útvarom prísluného orgánu tátnej správy.
(3) Orgány kontroly v rámci vnútornej kontroly a v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú najmä
a) plnenie úloh tátnej správy,
b) efektívnos tátnej správy (§ 2a),
c) preetrovanie a vybavovanie petícií2) a preetrovanie
a vybavovanie saností,3)
d) dodriavanie veobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
e) plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov..
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14. V § 8 ods. 2 sa za slovom Orgány vypúajú slová miestnej a.

a slová do troch dní sa nahrádzajú slovami do piatich
pracovných dní.

15. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Kontrolnou èinnosou sa zisuje
a) stav kontrolovaných skutoèností a ich súlad so veobecne záväznými právnymi predpismi, internými
predpismi a s uzneseniami vlády Slovenskej republiky,
b) príèiny a kodlivé následky nedostatkov zistených
kontrolou,
c) úroveò efektívnosti plnenia úloh tátnej správy
a spôsob riadenia tátnej správy,
d) splnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich úèinnos..

24. V § 11 ods. 1 a 2 sa v úvodnej vete slová pri výkone kontroly nahrádzajú slovami v súvislosti s výkonom kontroly.

16. V § 9 ods. 2 sa za slovom úèelnos vypúa èiarka a vkladá slovo a, a vypúajú sa slová a hospodárnos.
17. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Kontrolu vykonávajú zamestnanci orgánu kontroly (ïalej len pracovníci kontroly) na základe písomného poverenia vedúceho orgánu kontroly alebo ním
splnomocneného zástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.11).

25. V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová predmet tátneho
a sluobného tajomstva je potrebné dodra postup
ustanovený osobitnými predpismi nahrádzajú slovami utajované skutoènosti alebo osobné údaje je potrebné dodra postup ustanovený osobitnými predpisomi,16).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon è. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov..

26. V § 11 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) na úèely dokumentácie k protokolu o výsledku kontroly vyhotovova fotokópie odobratých materiálov,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
d) a e).

18. V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Písomné poverenie na vykonanie kontroly spravidla obsahuje
a) oznaèenie orgánu kontroly,
b) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
c) mená a priezviská osôb poverených vykonaním kontroly,
d) predmet kontroly,
e) kontrolované obdobie,
f) dátum zaèatia kontroly,
g) podpis vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu..

27. V § 11 ods. 1 písm. e) druhá veta znie: Od právnických osôb a od fyzických osôb mono vyadova súèinnos v nevyhnutnom rozsahu a s ich súhlasom;
v súvislosti so zisovaním správnosti postupov pri poskytovaní a vyuití prostriedkov Európskeho spoloèenstva vrátane prostriedkov tátneho rozpoètu poskytnutých na plnenie týchto úloh sú tieto osoby povinné
poskytnú poadovanú súèinnos..

Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.

29. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová tieto veci nahrádzajú slovami odobraté materiály .

19. V § 9 sa vypúa odsek 6 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 12.
20. V § 10 ods. 1 sa vypúajú slová najneskôr do zaèatia kontroly, a slová príslunému orgánu kontroly
sa nahrádzajú slovami vedúcemu orgánu kontroly vykonávajúceho kontrolu alebo ním splnomocnenému
zástupcovi.
21. V § 10 ods. 2 sa slovo môu nahrádza slovami
môe vedúci kontrolovaného subjektu a za slovo námietky sa vkladá slovo vedúcemu.
22. V § 10 ods. 3 sa za slová prizvané osoby, vkladajú slová ktorí oznámili vedúcemu orgánu kontroly alebo ním splnomocnenému zástupcovi pochybnosti
o svojej nepredpojatosti alebo a slová kontrolovaný
subjekt sa nahrádzajú slovami vedúci kontrolovaného subjektu.
23. V § 10 ods. 4 sa slová alebo ním urèený vedúci
pracovník kontroly nahrádzajú slovami alebo ním
splnomocnený zástupca, za slová rozhodnú o sa
vkladajú slová oznámených skutoènostiach alebo o

28. V § 11 ods. 2 písm. a) sa slovo a nahrádza èiarkou, za slovo úèel sa vkladajú slová a dobu trvania,
a slová svojím oprávnením sa nahrádzajú slovom poverením a slová preukazom totonosti sa nahrádzajú
slovami dokumentom preukazujúcim ich totonos.

30. V § 11 ods. 2 písmená c) a e) znejú:
c) oznámi orgánom èinným v trestnom konaní skutoènosti nasvedèujúce tomu, e bol spáchaný trestný
èin, a ïalím orgánom oznámi skutoènosti pod¾a
osobitných predpisov;18) na tieto úèely sú pracovníci
kontroly oprávnení vykona opatrenia na zabezpeèenie dôkazných materiálov pred ich stratou alebo
znehodnotením,
d) oboznámi vedúceho kontrolovaného subjektu
s protokolom o výsledku kontroly (§ 13) pred jeho
prerokovaním a v primeranej lehote urèenej pracovníkmi kontroly vyiada od neho písomné vyjadrenia
ku vetkým kontrolným zisteniam; písomné vyjadrenia predloené v urèenej lehote, ktorými vedúci
kontrolovaného subjektu spochybòuje kontrolné
zistenia, sú námietky; k vyjadreniam predloeným
po urèenej lehote sa neprihliada,
e) preveri opodstatnenos námietok ku kontrolným
zisteniam, opodstatnené námietky zoh¾adni v dodatku k protokolu a oboznámi s ním vedúceho kontrolovaného subjektu,.
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18) Napríklad zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

c) vyda pracovníkom kontroly potvrdenie o prevzatí
vrátených dokladov a o ich úplnosti,
d) vytvára vhodné materiálne a technické podmienky
na vykonanie kontroly. .

31. V § 11 ods. 2 písm. f) sa slovo oznámi nahrádza
slovom zdôvodni a slová zodpovedným zamestnancom nahrádzajú slovom vedúcemu.

40. V § 12 ods. 4 sa slová a zodpovední zamestnanci,
ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní nahrádzajú slovami je povinný.

32. V § 11 ods. 2 písmeno g) znie:
g) prerokova protokol o výsledku kontroly vrátane
jeho súèastí, priebeného protokolu, èiastkového
protokolu a dodatku k protokolu s vedúcim kontrolovaného subjektu; pred prerokovaním protokolu
upozorni vedúceho kontrolovaného subjektu na
dôsledky poruenia právnej povinnosti pod¾a § 12
ods. 4,.

41. V § 12 ods. 5 sa slová Kontrolovaný subjekt nahrádzajú slovami Vedúci kontrolovaného subjektu.

Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

33. V § 11 ods. 2 písm. h) sa za slová príèin ich vzniku vkladá èiarka a slová a v urèenej lehote predloil aj
písomnú správu o ich splnení sa nahrádzajú slovami
urèil zamestnancov zodpovedných za kontrolou zistené nedostatky a v urèenej lehote predloil orgánu kontroly písomnú správu o splnení prijatých opatrení
a uplatnení právnej zodpovednosti.
34. V § 11 ods. 2 písmeno j) znie:
j) odovzda vedúcemu kontrolovaného subjektu protokol o výsledku kontroly, priebený protokol, èiastkový protokol, dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu alebo záznam o kontrole,.
35. V § 11 ods. 2 písm. k) sa slová tátnom a sluobnom tajomstve16) nahrádzajú slovami utajovaných
skutoènostiach a osobných údajoch16).
36. V § 11 ods. 3 sa dopåòa druhá veta, ktorá znie:
Na pracovníkov kontroly pri výkone vnútornej kontroly sa povinnosti pod¾a odseku 2 vzahujú v rozsahu
upravenom interným predpisom..
37. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený
poèas výkonu kontroly písomne sa vyjadrova ku kontrolným zisteniam. V èase oboznámenia sa s protokolom, do termínu urèeného pracovníkmi kontroly, je
oprávnený poda ku kontrolným zisteniam námietky..
38. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný orgánu kontroly poskytnú poadovanú súèinnos zodpovedajúcu oprávneniam pracovníkov kontroly pod¾a
§ 11 ods. 1..
5.

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3 a

39. V § 12 odsek 3 znie:
(3) Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný
a) oboznámi pracovníkov kontroly a prizvané osoby
s osobitnými bezpeènostnými predpismi, ktoré sa
vzahujú na priestory kontrolovaného subjektu,
najneskôr v deò zaèatia kontroly,
b) predloi pracovníkom kontroly na základe ich poiadania výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzah k predmetu kontroly,

42. Nadpis pod § 13 znie: Výsledné materiály z vykonanej kontroly.
43. V § 13 odsek 1 znie:
(1) O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú pracovníci kontroly protokol,
ktorý obsahuje najmä
a) oznaèenie orgánu kontroly, ktorý kontrolu vykonal,
b) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
c) meno, priezvisko a titul pracovníkov kontroly, ktorí
kontrolu vykonali,
d) miesto a èas vykonania kontroly,
e) predmet kontroly,
f) kontrolované obdobie,
g) preukázané kontrolné zistenia,
h) zoznam príloh protokolu,
i) dátum vypracovania protokolu,
j) dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom,
k) vlastnoruèné podpisy pracovníkov kontroly,
l) podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý
bol s protokolom oboznámený,
m) prílohy k protokolu,
n) správu o zistenej nezrovnalosti, ak kontrolou zistený
nedostatok je nezrovnalosou pod¾a osobitného
predpisu.18a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) Napríklad èl. 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) è. 1848/2006
zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm
neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoloènej po¾nohospodárskej politiky, o organizácii informaèného systému v tejto oblasti a o zruení nariadenia (EHS)
è. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15. 12. 2006)..

44. V § 13 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Pri kontrole, ktorej predmet je osobitý alebo nároèný a vyaduje
a) zaznamena stav predmetu kontroly priamo na mieste v urèenom èase, vypracujú pracovníci kontroly za
úèasti zamestnancov, ktorí sú za prísluný úsek zodpovední, alebo ïalích zamestnancov, priebený protokol,
b) zaznamena stav èasti predmetu kontroly z dôvodu
potreby osobitného postupu pri kontrole alebo osobitného spôsobu rieenia zistených nedostatkov, vypracujú pracovníci kontroly èiastkový protokol.
(3) Pri vypracovaní priebeného protokolu a èiastkového protokolu sa postupuje rovnako ako pri vypracovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly.
(4) Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky pod¾a § 11 ods. 2 písm. e), pracovníci kontroly vypracujú dodatok k protokolu, ktorý je
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jeho súèasou. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane pod¾a odseku 1..
45. V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu
ku kontrolným zisteniam a ïalie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia, písomné potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností, priebený protokol, èiastkový protokol
a dodatok k protokolu sú súèasou protokolu o výsledku kontroly..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
46. V § 13 ods. 6 sa v prvej vete slová kontrolovaného
subjektu a zodpovedných zamestnancov nahrádzajú
slovami vedúceho kontrolovaného subjektu a vkladá
sa nová druhá veta, ktorá znie: Zápisnica o prerokovaní protokolu sa prikladá k protokolu o výsledku kontroly..
47. V § 13 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) urèi zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).
48. V § 13 ods. 6 písm. c) sa za slovo príèin vkladajú
slová a uplatnení právnej zodpovednosti.
49. V § 13 ods. 7 sa vypúa slovo len.
50. V § 13 odsek 8 znie:
(8) Kontrola je skonèená prerokovaním protokolu.
Protokol sa povauje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovaného subjektu bezdôvodne nedostaví
na prerokovanie protokolu alebo odmietne podpísa zápisnicu o prerokovaní protokolu. Tieto skutoènosti
pracovníci kontroly uvedú v zápisnici o prerokovaní
protokolu. Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je
skonèená jeho podpísaním pracovníkmi kontroly
a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného subjektu..
51. Nadpis pod § 14 znie: Súèinnos.
52. V § 14 ods. 1 sa slová v rozsahu svojej pôsobnosti
pri výkone kontrolnej èinnosti nahrádzajú slovami
pri plnení povinností pod¾a tohto zákona.
53. § 14 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Orgány tátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých je
orgán kontroly oprávnený vykona kontrolu, sú povinné tomuto orgánu poskytova informácie, doklady, vyjadrenia a ïalie materiály vzahujúce sa na plnenie
úloh súvisiacich s výkonom tátnej správy potrebné na
zabezpeèenie prípravy kontroly a na plnenie povinností
pod¾a tohto zákona..
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cov iného orgánu tátnej správy, orgánu samosprávy
a právnickej osoby alebo fyzické osoby s ich súhlasom
(ïalej len prizvané osoby). Úèas týchto zamestnancov na kontrole je iným úkonom vo veobecnom záujme.19).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) § 137 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 20 sa vypúa.
55. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Poriadková pokuta
(1) Kontrolovanému subjektu, ktorý neplní povinnosti
pod¾a tohto zákona a tým znemoòuje priebeh kontroly,
marí výsledok kontroly alebo nápravu zistených nedostatkov, môe orgán kontroly uloi poriadkovú pokutu
do výky 20 000 Sk. Pri urèovaní výky poriadkovej pokuty orgán kontroly prihliada na mieru saenia výkonu
kontroly alebo marenia výsledku kontroly.
(2) Poriadkovú pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi
opakovane, avak najviac do úhrnnej výky pokuty
200 000 Sk.
(3) Poriadkovú pokutu mono uloi do dvoch mesiacov odo dòa zistenia poruenia právnej povinnosti, najneskôr do jedného roka od poruenia právnej povinnosti.
(4) Uloenie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaný subjekt povinnosti postupova v súlade s týmto
zákonom.
(5) Pri ukladaní poriadkovej pokuty orgán kontroly
postupuje pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní.13)
(6) Poriadková pokuta je príjmom tátneho rozpoètu
Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 21 sa vypúa.
56. V § 17 sa dopåòa nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Zaèaté konanie o uloení poriadkovej pokuty do
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona dokonèí orgán
kontroly pod¾a doterajieho predpisu..
Èl. II
Zákon è. 152/1998 Z. z. o sanostiach sa dopåòa
takto:
V § 11 ods. 1 prvej vete sa za slová vedúci orgánu verejnej správy dopåòajú slová alebo ním poverený zamestnanec..
Èl. III

54. § 15 znie:
§ 15
Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, na
jej vykonanie môe orgán kontroly prizva zamestnan-

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej
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správe v znení zákona è. 502/2001 Z. z., zákona
è. 461/2002 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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165
ZÁKON
z 2. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele
a spôsob vykonávania finanènej kontroly, vnútorného
auditu a vládneho auditu vykonávaných pod¾a tohto
zákona, ktoré sú súèasou systému verejnej vnútornej
finanènej kontroly zabezpeèujúceho dodriavanie osobitných predpisov1) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo
zahranièia, a dodriavanie hospodárnosti, efektívnosti,
úèinnosti a úèelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri iných èinnostiach orgánu verejnej
správy.
(2) Tento zákon podrobnejie upravuje pôsobnos Ministerstva financií Slovenskej republiky3) (ïalej len
ministerstvo financií) a ostatných orgánov verejnej
správy v oblasti finanènej kontroly, vnútorného auditu
a vládneho auditu. Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovaného subjektu, auditovaného subjektu, auditovanej osoby a súèinnos právnických osôb
a fyzických osôb, ktoré majú ku kontrolovanému subjektu, auditovanému subjektu alebo auditovanej osobe
vzah dodávate¾a výkonov, tovarov, prác alebo sluieb
(ïalej len tretia osoba)..
1

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

 ) Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) è. 1605/2002
z 25. júna 2002 o rozpoètových pravidlách, ktoré sa vzahujú
na veobecný rozpoèet Európskych spoloèenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002),
nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa
ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom
fonde a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1260/1999 (Ú. v.
EÚ L 210, 31. 7. 2006), nariadenie Rady (ES) è. 1198/2006
z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo
(Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006), nariadenie Rady (ES)
è. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 277, 27. 10. 2005), zákon
è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
2. V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: a na
vykonávanie auditu pod¾a osobitných predpisov4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Napríklad zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov..

3. Poznámky pod èiarou k odkazom 5, 7 a 7a znejú:

5) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
7
) Napríklad § 4 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov, § 9 Zákonníka
práce, § 9 zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
§ 7 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych
vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z.
7a
) § 2 písm. a), e) a f) zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

4. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová veobecne záväzných
právnych predpisov6) nahrádzajú slovami osobitných
predpisov1) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahranièia.
5. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slovo a nahrádza èiarkou
a za slovo úèinnosti sa vkladajú slová a úèelnosti.
6. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
b) verejnými prostriedkami prostriedky pod¾a osobitného predpisu7a) a iné prostriedky zo zahranièia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 7c znie:

7c) § 2 písm. e) zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

8. V § 2 ods. 2 písm. f) sa za slovami fyzická osoba
vypúa èiarka a slová ak hospodária s verejnými
prostriedkami sa nahrádzajú slovami uvedené v § 6
ods. 4.
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9. V § 2 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) auditujúcim orgánom ministerstvo financií, správa
finanènej kontroly a iné ministerstvo, ak vykonávajú
vládny audit,.
Doterajie písmená g) a l) sa oznaèujú ako písmená
h) a m).
10. V § 2 ods. 2 písmená h) a m) znejú:
h) auditovaným subjektom ústredný orgán, jeho vnútorný organizaèný útvar a iná právnická osoba uvedené v § 27 ods. 1,
i) auditovanou osobou orgán verejnej správy, jeho
vnútorný organizaèný útvar, iná právnická osoba
a fyzická osoba, ak sa jej poskytujú verejné prostriedky, a ïalia právnická osoba a fyzická osoba za
podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis,12a)
j) finanènou operáciou príjem alebo pouitie verejných
prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,
k) hospodárnosou minimalizovanie nákladov na vykonanie èinnosti alebo obstaranie tovarov, prác a sluieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,
l) efektívnosou maximalizovanie výsledkov èinnosti
vo vzahu k disponibilným verejným prostriedkom,
m) úèinnosou vzah medzi plánovaným výsledkom èinnosti a skutoèným výsledkom èinnosti vzh¾adom na
pouité verejné prostriedky,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích
predpisov.
§ 19 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej
pomoci v znení zákona è. 203/2004 Z. z..

11. V § 2 sa odsek 2 dopåòa písmenami n) a t), ktoré
znejú:
n) úèelnosou vzah medzi urèeným úèelom pouitia
verejných prostriedkov a skutoèným úèelom ich pouitia,
o) rizikom pravdepodobnos výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie urèených cie¾ov,
p) ústredným orgánom orgán verejnej správy, ktorý
spravuje kapitolu tátneho rozpoètu,8)
r) systémom verejnej vnútornej finanènej kontroly systém zahrnujúci finanèné riadenie, vnútorný audit,
vládny audit a èinnosti vykonávané ministerstvom
financií pri plnení úloh Centrálnej harmonizaènej
jednotky pre finanènú kontrolu, vnútorný audit
a vládny audit,
s) vedúcim orgánu verejnej správy tatutárny orgán,
t) vládnym auditom nezávislá, objektívna, overovacia,
hodnotiaca a uisovacia èinnos vykonávaná pod¾a
tohto zákona, osobitných predpisov12b) a so zoh¾adnením medzinárodne uznávaných audítorských
tandardov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12b znie:

12b) Napríklad zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov..

12. § 3 a 3a znejú:
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§ 3
Ministerstvo financií je ústredným orgánom tátnej
správy pre finanènú kontrolu, vnútorný audit a vládny
audit a v rámci tejto pôsobnosti
a) koordinuje plánovanie a vykonávanie následnej finanènej kontroly a vládneho auditu s inými kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi; v rámci koordinácie je oprávnené poiada o vykonanie vládneho
auditu iný auditujúci orgán,
b) ude¾uje predchádzajúci písomný súhlas na vykonávanie vládneho auditu inému ministerstvu a správe
finanènej kontroly pod¾a § 35a ods. 2 a 3; to neplatí,
ak sa má vládny audit vykona pod¾a poiadavky ministerstva financií,
c) vykonáva èinnosti Centrálnej harmonizaènej jednotky pre finanènú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit, a to:
1. usmeròuje vykonávanie finanènej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu, zriaïovanie
a èinnos výborov pre kontrolu a audit vrátane vypracovania vzorového tatútu výboru pre kontrolu a audit; prísluné orgány verejnej správy sú povinné tieto usmernenia dodriava,
2. monitoruje a hodnotí kvalitu vykonávania finanènej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu, prièom na vykonávanie tejto èinnosti sa ustanovenie § 35c ods. 3 prvej vety vzahuje rovnako
a ustanovenia § 35d, 35e a 35f sa vzahujú primerane, navrhuje systémové opatrenia na zvýenie
ich kvality; na tieto úèely sú orgány verejnej správy povinné poskytnú ministerstvu financií súèinnos a správu o výsledku následnej finanènej
kontroly (ïalej len správa), správu o výsledku
audítorskej akcie (ïalej len audítorská správa)
alebo správu z vládneho auditu,
3. zabezpeèuje odborné vzdelávanie zamestnancov
vykonávajúcich finanènú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit,
4. spolupracuje s inými tátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných tátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti finanènej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
5. predkladá vláde Slovenskej republiky spolu s návrhom tátneho závereèného úètu súhrnnú správu o výsledkoch následnej finanènej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu na základe
roèných správ pod¾a § 6 ods. 6, § 31a ods. 1
písm. b) a § 35e ods. 7,
d) vypracúva návrhy zákonov a iných veobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finanènej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
e) vykonáva èinnosti orgánu auditu pod¾a osobitných
predpisov,12c)
f) vykonáva èinnosti certifikaèného orgánu pod¾a osobitných predpisov,12d)
g) kontroluje dodriavanie tohto zákona a veobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie pri vykonávaní finanènej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
h) ukladá pokuty pod¾a § 36 ods. 1 a § 37 ods. 1 a 2.
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§ 3a
(1) Ministerstvo financií a iný ústredný orgán môe
zriadi výbor pre kontrolu a audit ako expertný orgán.
Výbor pre kontrolu a audit plní najmä tieto úlohy:
a) nezávisle hodnotí úroveò vykonávania finanènej
kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu
a riadenia rizík s cie¾om ich rozvíjania,
b) sleduje efektívnos a úèinnos finanènej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu so zameraním
na kvalitu ich vykonávania,
c) vykonáva poradenskú a konzultaènú èinnos pre vedúceho ústredného orgánu a vedúcich zamestnancov.
(2) Ïalie úlohy výboru pre kontrolu a audit, jeho zloenie a spôsob rokovania upraví tatút výboru pre kontrolu a audit, ktorý schva¾uje minister financií Slovenskej republiky (ïalej len minister financií), ak ide
o tatút výboru pre kontrolu a audit ministerstva financií, alebo vedúci iného ústredného orgánu, ak ide
o tatút výboru pre kontrolu a audit iného ústredného
orgánu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12c a 12d znejú:

12c) Èl. 62 nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210,
31. 7. 2006).
Èl. 61 nariadenia Rady (ES) è. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223,
15. 8. 2006).
12d
) Èl. 61 nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210,
31. 7. 2006).
Èl. 20 nariadenia Komisie (ES) è. 1828/2006 z 8. decembra
2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12.
2006)..
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c) právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladate¾a alebo zriaïovate¾a,
d) právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárske
práva,
e) tátnom podniku, ktorého je zakladate¾om,
f) právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky z jeho rozpoètu.
(5) Kontrolný orgán, ktorým je ministerstvo financií,
vykonáva v rámci kapitoly tátneho rozpoètu, ktorú
spravuje, následnú finanènú kontrolu vybranej finanènej operácie, ktorá je právnym úkonom alebo iným
úkonom majetkovej povahy, a vybranej finanènej operácie týkajúcej sa hospodárenia s prostriedkami tátneho rozpoètu, okrem
a) prostriedkov tátneho rozpoètu a prostriedkov Európskej únie urèených na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahranièia neuvedených v písmene
a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov tátneho rozpoètu, ak ich poskytnutie
je podmienkou poskytnutia prostriedkov pod¾a písmena b).
(6) Ústredné orgány sú povinné vypracova roènú
správu o výsledkoch následných finanèných kontrol,
v ktorej uvedú najmä údaje o poète nimi vykonaných
následných finanèných kontrol, kontrolných zisteniach a opatreniach na nápravu nedostatkov zistených
následnou finanènou kontrolou a na odstránenie príèin ich vzniku, a zasla ju ministerstvu financií do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.
(7) Podrobnosti o obsahu roènej správy o výsledkoch
následných finanèných kontrol ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§7

13. § 6, 7 a 8 znejú:
§ 6
(1) Predbenou finanènou kontrolou orgán verejnej
správy overuje kadú pripravovanú finanènú operáciu.
(2) Priebenou finanènou kontrolou mono overi finanènú operáciu vybranú vedúcim zamestnancom orgánu verejnej správy.
(3) Predbenú finanènú kontrolu a priebenú finanènú kontrolu nesmie vykonáva zamestnanec kontrolného orgánu, vnútorný audítor a vládny audítor okrem
vedúcich zamestnancov pri plnení úloh súvisiacich
s vykonávaním ich funkcie.
(4) Kontrolný orgán s výnimkou pod¾a odseku 5 overuje následnou finanènou kontrolou vybranú finanènú
operáciu v
a) rámci svojho rozpoètu alebo kapitoly tátneho rozpoètu, ktorú spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto rozpoètu právnickým osobám a fyzickým osobám,
b) tátnom úèelovom fonde, ktorý spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto fondu
právnickým osobám a fyzickým osobám,

(1) Kontrolné orgány, vnútorní audítori a auditujúce
orgány sú povinné spolupracova so zástupcami orgánov Európskej únie a informova ich o predmete a úèele
auditu spoloèných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie vykonávaného pod¾a osobitného
predpisu.12e)
(2) Ministerstvo financií poskytuje informácie súvisiace s uplatòovaním tohto zákona orgánom Európskej
únie v lehotách a v rozsahu urèenom orgánmi Európskej únie v súlade s osobitnými predpismi.12c) Na tento
úèel je ministerstvo financií oprávnené poadova potrebné informácie od orgánov verejnej správy a iných
osôb, ktorým sa poskytli verejné prostriedky na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie, a tieto orgány a iné osoby sú povinné
poadované informácie poskytnú.
§8
Vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpeèenie
a) vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finanèného
riadenia,

Èiastka 68

Zbierka zákonov è. 165/2008

b) vylúèenia zásahov smerujúcich k ovplyvòovaniu zamestnancov vykonávajúcich finanènú kontrolu,
c) vzájomnej nezluèite¾nosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finanènej operácie a od právomocí zamestnancov
zodpovedných za vedenie úètovníctva,
d) zodpovedajúcej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti
zamestnancov uvedených v písmenách b) a c) na vykonávanie ich èinností,
e) overovania vybraných finanèných operácií následnou finanènou kontrolou pod¾a potrieb orgánu verejnej správy,
f) prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príèin ich vzniku,
g) urèenia zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnenia opatrení voèi nim pod¾a osobitného predpisu,13)
h) riadenia rizík tak, aby sa pri plnení zámerov a cie¾ov
orgánu verejnej správy predchádzalo poruovaniu
osobitných predpisov1) alebo medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na
základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú
prostriedky zo zahranièia,
i) monitorovania èinností vykonávaných orgánom verejnej správy s cie¾om získavania informácií o nich,
posudzovania úrovne ich vykonávania, oznamovania nedostatkov zistených v èinnostiach vykonávaných orgánom verejnej správy a ich odstraòovania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12e znie:

12e) Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) è. 1605/2002
z 25. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4;
Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002)..

14. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Predbenou finanènou kontrolou sa overuje súlad pripravovanej finanènej operácie so schváleným
rozpoètom orgánu verejnej správy, s osobitnými predpismi,1) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahranièia,
uzatvorenými zmluvami,13aa) rozhodnutiami vydanými
na základe osobitných predpisov13ab) alebo s internými
aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami so zameraním na hospodárnos, efektívnos, úèinnos a úèelnos pouitia verejných prostriedkov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:

13aa) Obèiansky zákonník.
Obchodný zákonník.
13ab
) Napríklad zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka..

15. V § 9 ods. 6 sa za slovo stráe vkladá èiarka
a slová elezniènej polície a na konci sa pripája táto
veta: Rovnako sa ustanovenie odseku 4 nepouije
v prípadoch odstraòovania dôsledkov prevádzkových
havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po
ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie
odklad v záujme predchádzania ïalím kodám na majetku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpi-
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sov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráe
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

16. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Priebená finanèná kontrola
(1) Priebenou finanènou kontrolou sa overuje súlad
vybranej pripravovanej finanènej operácie s osobitnými predpismi,1) uzatvorenými zmluvami,13aa) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike
poskytujú prostriedky zo zahranièia, alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab)
s cie¾om predís neoprávnenému, nehospodárnemu,
neefektívnemu, neúèinnému a neúèelnému pouitiu
verejných prostriedkov. Finanènú operáciu vyberie na
základe písomného pokynu vedúceho orgánu verejnej
správy vedúci organizaèného útvaru, s ktorého èinnosou finanèná operácia súvisí a ktorý je funkène a organizaène nezávislý od organizaèného útvaru zodpovedného za jej prípravu a realizáciu a za vykonávanie
predbenej finanènej kontroly.
(2) Priebenú finanènú kontrolu vykoná zamestnanec organizaèného útvaru pod¾a odseku 1, ktorého urèí
vedúci zamestnanec tohto útvaru. Na vykonanie priebenej finanènej kontroly organizaèný útvar, ktorý je
zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finanènej operácie a za vykonávanie predbenej
finanènej kontroly, poskytne potrebnú súèinnos.
(3) Ak zamestnanec pod¾a odseku 2 zistí, e vybraná
pripravovaná finanèná operácia je v súlade s osobitnými predpismi,1) uzatvorenými zmluvami,13aa) medzinárodnými zmluvami pod¾a odseku 1 alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,13ab)
vypracuje záznam z priebenej finanènej kontroly,
v ktorom uvedie zistené skutoènosti, dátum, meno,
priezvisko, funkciu a podpis a odovzdá ho vedúcemu
organizaèného útvaru pod¾a odseku 1 a vedúcemu organizaèného útvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu
a realizáciu vybranej pripravovanej finanènej operácie
a za vykonávanie predbenej finanènej kontroly.
(4) Ak boli priebenou finanènou kontrolou zistené
nedostatky, ktoré predstavujú riziko, e by verejné
prostriedky mohli by pouité neoprávnene, nehospodárne, neefektívne, neúèinne alebo neúèelne, zamestnanec pod¾a odseku 2 vypracuje správu z priebenej finanènej kontroly, ktorá obsahuje okrem náleitostí
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záznamu z priebenej finanènej kontroly pod¾a odseku 2 aj zistené nedostatky a upozornenie, e v realizácii
vybranej pripravovanej finanènej operácie sa môe pokraèova a po ich odstránení. Zamestnanec pod¾a odseku 2 predloí správu z priebenej finanènej kontroly
vedúcemu organizaèného útvaru pod¾a odseku 1 a vedúcemu organizaèného útvaru, ktorý je zodpovedný za
prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finanènej
operácie.
(5) Finanènú operáciu mono realizova a po odstránení nedostatkov zistených priebenou finanènou kontrolou..
17. V § 11 písm. a) sa slová so veobecne záväznými
právnymi predpismi6) a nahrádzajú slovami s osobitnými predpismi,1) medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa
Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahranièia, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných
predpisov13ab) alebo s.
18. V § 11 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b),
ktoré znie:
b) dodranie podmienok na poskytnutie verejných
prostriedkov a dodranie podmienok ich pouitia,.
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená
c) a e).
19. V § 12 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa.
20. V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: za podmienok ustanovených v osobitných
predpisoch13b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 14a sa vypúa.
26. V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: Kontrolovaný
subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok
ustanovených v osobitných predpisoch13b).
27. V § 14 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) prepracova a predloi kontrolnému orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finanènou kontrolou a na odstránenie príèin ich vzniku, ak kontrolný orgán vyadoval
pod¾a § 13 ods. 1 písm. f) ich prepracovanie a predloenie písomného zoznamu týchto opatrení..
28. Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

29. V § 22 ods. 2 sa za slovo nevyjadrí vkladá èiarka
a slová nedostaví sa na prerokovanie správy.
30. V § 22 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: a predloi písomný zoznam týchto opatrení.
31. V § 22 ods. 3 písmeno d) znie:
d) uloenie povinnosti v urèenej lehote predloi kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení
na nápravu nedostatkov zistených následnou finanènou kontrolou a o odstránení príèin ich vzniku,
o urèení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení pod¾a osobitného
predpisu,13).
32. V § 26 ods. 1 prvej vete sa vypúajú slová a kontrolných a v druhej vete sa slová minister financií Slovenskej republiky (ïalej len minister financií) nahrádzajú slovami minister financií.
33. V § 27 odsek 1 znie:
(1) Vnútorný audit sa s výnimkou pod¾a odseku 2 vykonáva v
a) ústrednom orgáne a v jeho vnútorných organizaèných útvaroch, v rozpoètovej organizácii a príspevkovej organizácii v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti,
b) tátnom úèelovom fonde, ktorý ústredný orgán
spravuje,
c) právnickej osobe v pôsobnosti ústredného orgánu,
ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky..

21. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vyadova od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finanènou kontrolou a na odstránenie príèin ich vzniku, ak zamestnanci kontrolného orgánu
odôvodnene predpokladajú vzh¾adom na závanos
nedostatkov zistených následnou finanènou kontrolou, e tieto opatrenia budú neúèinné, a predloenie
písomného zoznamu týchto opatrení v lehote urèenej kontrolným orgánom..

34. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Útvar vnútorného auditu ministerstva financií
vykonáva vnútorný audit v rámci kapitoly tátneho rozpoètu, ktorú spravuje..

22. V § 13 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo sluobný preukaz.

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.

23. V § 13 ods. 2 písm. d) sa slová správou o výsledku následnej finanènej kontroly (ïalej len správa)
nahrádzajú slovom správou.

35. V § 27 ods. 4 sa èíslo 2 nahrádza èíslom 3.

24. V § 13 ods. 2 písm. h) sa za slovo vzniku vkladajú slová a predloil písomný zoznam týchto opatrení .
25. § 13a sa vypúa.

36. V § 27 sa vypúa odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a sa vypúa.
37. V § 28 ods. 2 a § 30 ods. 1 a 2 sa za slovo pomeru
vkladá èiarka a slová sluobného pomeru alebo pracovného pomeru.
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38. V § 28 ods. 6 druhej vete sa za slovom orgánu
vypúa èiarka a slová v ktorého sluobnom úrade vykonáva tátnu slubu.
39. V § 29 sa vypúa odsek 1.
Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 2.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b sa vypúa.
40. Poznámky pod èiarou k odkazom 17c, 17d a 17e
znejú:

17c) Napríklad § 35 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích
predpisov, § 55 Zákonníka práce, § 27 a 35a zákona
è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17d
) Napríklad § 189 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení zákona
è. 201/2004 Z. z., § 59 Zákonníka práce, § 39 ods. 1 a 2 a § 40
a 43 zákona è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 69 a 80 zákona è. 346/2005 Z. z. v znení zákona
è. 253/2007 Z. z.
17e
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z.
o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

41. V § 31 ods. 7 sa èíslo 2 nahrádza èíslom 3.
42. V § 32 ods. 1 sa za slová Oprávnenia pod¾a vkladajú slová § 12 ods. 3 a.
43. V § 35 ods. 8 sa slová správu o výsledku audítorskej akcie (ïalej len audítorská správa) nahrádzajú
slovami audítorskú správu.
44. V § 35 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Èiastkovú audítorskú správu môe
vnútorný audítor vypracova, aj ak sa vnútorný audit
vykonáva vo viacerých auditovaných subjektoch v rámci jednej audítorskej akcie..
45. Za § 35 sa vkladajú nová tvrtá èas a Piata èas,
ktoré vrátane nadpisov znejú:
TVRTÁ ÈAS
VLÁDNY AUDIT
§ 35a
(1) Ministerstvo financií vykonáva vládny audit
a) v ústrednom orgáne; v ústredných orgánoch, ktorými sú Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky
a Slovenská informaèná sluba, vykonáva vládny
audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
b) v slube Vojenského spravodajstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky13a) za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
c) vo vnútornom organizaènom útvare ministerstva
financií, ktorý plní úlohy certifikaèného orgánu,12c)
sprostredkovate¾ského orgánu pod riadiacim orgánom18ab) alebo platobnej jednotky,
d) v inom orgáne verejnej správy okrem rozpoètovej organizácie a príspevkovej organizácie v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva financií, prièom táto
výnimka sa nevzahuje na vládny audit
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1. prostriedkov tátneho rozpoètu a prostriedkov Európskej únie urèených na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
2. prostriedkov zo zahranièia neuvedených v prvom
bode poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
3. prostriedkov tátneho rozpoètu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov pod¾a druhého bodu,
4. prostriedkov odvádzaných Slovenskou republikou
do rozpoètu Európskej únie,18ac)
e) v obci, vo vyom územnom celku a v nimi zriadených právnických osobách, a to prostriedkov, ktoré
tvoria príjmy rozpoètu obce a príjmy rozpoètu vyieho územného celku pod¾a osobitného predpisu,18ad) a ich pouitie,
f) v tátnom podniku,18ae)
g) v právnickej osobe, ku ktorej ministerstvo financií
alebo iný orgán verejnej správy vykonáva funkciu
zakladate¾a alebo zriaïovate¾a, okrem rozpoètovej
organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva financií, prièom
výnimka pod¾a písmena d) platí rovnako; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladate¾a
alebo zriaïovate¾a Slovenská informaèná sluba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
h) v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo
prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe,
ktorej sa poskytujú prostriedky pod¾a odseku 3
písm. a) a c), a to vlastných prostriedkov, prièom
vlastnými prostriedkami právnickej osoby a fyzickej
osoby sa na úèely tohto zákona rozumejú prostriedky týchto osôb na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a na financovanie programov realizovaných na základe
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná; v právnickej osobe a vo fyzickej
osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informaèná sluba poskytuje verejné prostriedky, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za
podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
i) v právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárske
práva ministerstvo financií alebo iný orgán verejnej
správy, a v inej právnickej osobe s majetkovou úèasou tátu,
j) v inej právnickej osobe a fyzickej osobe, ako je uvedená v písmenách e) a i), ak tak ustanovuje osobitný predpis.12a)
(2) Správy finanènej kontroly vykonávajú vládny audit v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem auditovaných osôb uvedených v odseku 1 písm. a),
b) a ministerstva financií.
(3) Iné ministerstvo, ktoré plní úlohy riadiaceho orgánu,18ab) orgánov uvedených v odseku 1 písm. c) a orgánu auditu,12c) vykonáva v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem ministerstva financií,
s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva
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financií alebo pod¾a poiadavky ministerstva financií
vládny audit
a) prostriedkov tátneho rozpoètu a prostriedkov Európskej únie urèených na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahranièia neuvedených v písmene
a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov tátneho rozpoètu, ak ich poskytnutie
je podmienkou poskytnutia prostriedkov pod¾a písmena b),
d) vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky pod¾a
písmen a) a c).
(4) Správa finanènej kontroly vykonáva s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií
alebo pod¾a poiadavky ministerstva financií v auditovaných osobách pod¾a odseku 2 vládny audit
a) prostriedkov tátneho rozpoètu a prostriedkov Európskej únie urèených na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahranièia neuvedených v písmene
a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov tátneho rozpoètu, ak ich poskytnutie
je podmienkou poskytnutia prostriedkov pod¾a písmena b),
d) vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky pod¾a
písmen a) a c).
(5) Správa finanènej kontroly vykonáva za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch18aa) vládny
audit pod¾a odseku 2 v právnickej osobe, ku ktorej
vykonáva funkciu zakladate¾a alebo zriaïovate¾a Slovenská informaèná sluba, a v právnickej osobe a vo
fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informaèná sluba poskytuje verejné prostriedky. Iné ministerstvo uvedené v odseku 3 vykonáva za
podmienok ustanovených v osobitných predpisoch18aa)
vládny audit pod¾a odseku 3 v Najvyom kontrolnom
úrade Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej
slube a slube Vojenského spravodajstva v pôsobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,13a) právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladate¾a
alebo zriaïovate¾a Slovenská informaèná sluba,
a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo
prostredníctvom ktorej Slovenská informaèná sluba
poskytuje verejné prostriedky.
§ 35b
Vládnym auditom sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi12b)
a) overuje a hodnotí
1. dodriavanie osobitných predpisov,1) uzatvorených zmlúv,13aa) medzinárodných zmlúv, ktorými
je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahranièia, rozhodnutí vydaných na
základe osobitných predpisov13ab) a interných aktov riadenia pri finanènom riadení a iných
èinnostiach18af) auditovanej osoby,
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2. hospodárnos, efektívnos, úèinnos a úèelnos
pri hospodárení s verejnými prostriedkami a vyuití ¾udských zdrojov v rámci plnenia úloh auditovanej osoby,
3. splnenie podmienok na poskytnutie verejných
prostriedkov a dodranie podmienok ich pouitia,
4. efektívnos a úèinnos finanèného riadenia auditovanej osoby,
5. bezpeènos a funkènos informaèných systémov
auditovanej osoby a primeranos a úplnos informácií, ktoré informaèný systém auditovanej osoby obsahuje vzh¾adom na povahu a rozsah jeho
èinností,
6. splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príèin
ich vzniku a splnenie odporúèaní uvedených
v èiastkovej správe z vládneho auditu (ïalej len
èiastková správa) a správe z vládneho auditu,
7. dostupnos, správnos a úplnos informácií o finanèných operáciách a hospodárení auditovanej
osoby,
8. ïalie skutoènosti, ak tak ustanovuje osobitný
predpis,12a)
b) identifikujú a hodnotia moné riziká súvisiace s finanèným riadením a inými èinnosami auditovanej
osoby,
c) odporúèa zlepenie finanèného riadenia auditovanej
osoby a minimalizáciu rizík,
d) vykonávajú ïalie èinnosti pod¾a osobitných predpisov.12c)
§ 35c
(1) Vládny audit vykonávaný ministerstvom financií
je oprávnený vykonáva vládny audítor ministerstva financií, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je
ministerstvo financií a vnútorný audítor ministerstva
financií. Vládny audit vykonávaný správou finanènej
kontroly sú oprávnení vykonáva vládny audítor správy finanènej kontroly a tátny zamestnanec správy finanènej kontroly. Vládny audit vykonávaný ministerstvom pod¾a § 35a ods. 3 je oprávnený vykonáva
vládny audítor ministerstva pod¾a § 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo
pod¾a § 35a ods. 3 a vnútorný audítor ministerstva pod¾a § 35a ods. 3.
(2) Vládny audítor správy finanènej kontroly, tátny
zamestnanec správy finanènej kontroly, vládny audítor
ministerstva pod¾a § 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo pod¾a § 35a ods. 3
a vnútorný audítor ministerstva pod¾a § 35a ods. 3, sa
so súhlasom prísluného ministra môu podie¾a na
vykonávaní vládneho auditu, ak ministerstvo financií
vykonáva vládny audit
a) prostriedkov tátneho rozpoètu a prostriedkov Európskej únie urèených na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahranièia neuvedených v písmene
a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov tátneho rozpoètu, ak ich poskytnutie
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je podmienkou poskytnutia prostriedkov pod¾a písmena b),
d) vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú tieto prostriedky.
(3) Vládny audit sa vykonáva na základe písomného
poverenia na vykonanie vládneho auditu, ktoré vydáva
vedúci auditujúceho orgánu. Vládny audit pod¾a odseku 1 mono vykonáva len pod vedením vládneho audítora, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Vládneho audítora ministerstva financií a správy
finanènej kontroly vymenúva a odvoláva minister financií.
(5) Vládneho audítora ministerstva pod¾a § 35a ods. 3
vymenúva a odvoláva prísluný minister po prerokovaní s ministrom financií. Vymenovanie a odvolanie vládneho audítora oznamuje prísluný minister ministerstvu financií v lehote do 30 kalendárnych dní odo dòa
vymenovania alebo odvolania vládneho audítora.
(6) Za vládneho audítora mono vymenova tátneho
zamestnanca, ktorý spåòa osobitné kvalifikaèné predpoklady, ktorými sú:
a) odborná spôsobilos,
b) najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti finanènej
kontroly, kontroly vykonávanej pod¾a osobitných
predpisov,4) vnútorného auditu alebo auditu vykonávaného pod¾a osobitných predpisov.4a)
(7) Odbornou spôsobilosou sa na úèely tohto zákona
rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností
potrebných na vykonávanie vládneho auditu. Odborná
spôsobilos sa preukazuje osvedèením o úspenom vykonaní kvalifikaènej skúky.
(8) Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých
mono zisti poadovanú dåku a obsah odbornej praxe
v oblastiach pod¾a odseku 6 písm. b).
(9) Kvalifikaèná skúka je zameraná na overenie vedomostí z
a) tohto zákona, iných veobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných
predpisov1) súvisiacich s vládnym auditom,
b) medzinárodne uznávaných audítorských tandardov,
c) postupov, koncepcií a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním vládneho auditu, ktoré sú verejne prístupné.
(10) Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikaèná skúka,
termín a miesto konania kvalifikaènej skúky sa zverejnia na internetovej stránke ministerstva financií
najneskôr 60 dní pred termínom konania kvalifikaènej
skúky.
(11) Kvalifikaèná skúka sa koná na základe písomnej
iadosti o vykonanie kvalifikaènej skúky podanej
uchádzaèom, ktorý je tátnym zamestnancom auditujúceho orgánu (ïalej len uchádzaè), najneskôr 30 dní
pred termínom jej konania. Písomnú iados o vykonanie kvalifikaènej skúky predkladá uchádzaè ministrovi financií po predchádzajúcom písomnom súhlase vedúceho auditujúceho orgánu; tento predchádzajúci
písomný súhlas sa nevyaduje, ak je auditujúcim orgánom ministerstvo financií.
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(12) Kvalifikaèná skúka sa koná v tátnom jazyku
pred skúobnou komisiou. Kvalifikaèná skúka pozostáva z písomnej èasti a ústnej èasti. Na ústnej èasti kvalifikaènej skúky sa môe uchádzaè zúèastni, ak vyhovel v jej písomnej èasti.
(13) Skúobná komisia je najmenej trojèlenná. Èlenov skúobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister financií. Skúobná komisia je spôsobilá skúa a rozhodova o výsledku kvalifikaènej
skúky, ak sú súèasne prítomní vetci jej èlenovia;
uznáa sa väèinou hlasov. Podrobnosti o skúobnej
komisii a jej èinnosti upraví tatút skúobnej komisie,
ktorý vydá ministerstvo financií.
(14) Kadú èas kvalifikaènej skúky skúobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením vyhovel alebo nevyhovel. O priebehu kvalifikaènej skúky a o jej
hodnotení skúobná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú
podpisujú vetci prítomní èlenovia skúobnej komisie.
Obsah zápisnice a priebeh kvalifikaènej skúky upraví
skúobný poriadok, ktorý vydá ministerstvo financií.
(15) Výsledok kvalifikaènej skúky oznámi ministerstvo financií uchádzaèovi do 30 dní odo dòa jej vykonania. Ak uchádzaè na kvalifikaènej skúke vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku kvalifikaènej skúky je
osvedèenie o vykonaní kvalifikaènej skúky. Ak uchádzaè na kvalifikaènej skúke nevyhovel, môe na základe novej písomnej iadosti o vykonanie kvalifikaènej
skúky vykona kvalifikaènú skúku v najbliom nasledujúcom termíne, prièom ustanovenie odseku 11
druhej vety platí rovnako.
Základné pravidlá vládneho auditu
§ 35d
(1) Okrem oprávnení pod¾a § 13 ods. 1 sú osoby uvedené v § 35c ods. 1 oprávnené vyadova od auditovanej
osoby písomné oznámenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príèin ich vzniku.
(2) Povinnosti pod¾a § 13 ods. 2 písm. a), b), c) a k) sa
vzahujú na osoby uvedené v § 35c ods. 1 rovnako.
(3) O zisteniach auditu vypracuje auditujúci orgán
predbenú správu z vládneho auditu (ïalej len predbená správa), predbenú èiastkovú správu z vládneho auditu (ïalej len predbená èiastková správa),
èiastkovú správu a správu z vládneho auditu.
(4) Èiastková správa sa
a) vypracúva, ak
1. je potrebné bez zbytoèného odkladu prija opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym
auditom a na odstránenie príèin ich vzniku,
2. nedostatky zistené vládnym auditom odôvodnene
nasvedèujú tomu, e bol spáchaný trestný èin,
priestupok alebo iný správny delikt,
b) môe vypracova, ak sa vládny audit vykonáva vo
viacerých auditovaných osobách.
(5) Osoby uvedené v § 35c ods. 1 sú ïalej povinné
a) odovzda auditovanej osobe na oboznámenie predbenú správu, vyiada od nej v urèenej lehote pí-
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somné námietky voèi pravdivosti a preukázate¾nosti
nedostatkov zistených vládnym auditom a voèi odporúèaniam uvedeným v predbenej správe,
preveri opodstatnenos námietok pod¾a písmena a)
a písomne oznámi ich neopodstatnenos auditovanej osobe najneskôr do prerokovania predbenej
správy,
prerokova predbenú správu s auditovanou osobou
so zameraním najmä na námietky pod¾a písmena a),
ktoré auditujúci orgán posúdil ako neopodstatnené,
a výsledky uvies v zápisnici z tohto prerokovania,
vypracova správu z vládneho auditu po prerokovaní
predbenej správy,
doruèi správu z vládneho auditu auditovanej osobe.

(6) Okrem oprávnení pod¾a § 14 ods. 1 písm. a) a b) je
auditovaná osoba oprávnená
a) predloi v urèenej lehote písomné námietky pod¾a
odseku 5 písm. a),
b) vyadova odovzdanie predbenej správy a správy
z vládneho auditu.
(7) Povinnosti pod¾a § 14 ods. 2 písm. a) a e) a i) sa
vzahujú na auditovanú osobu a jej zamestnancov rovnako.
(8) Auditovaná osoba a jej zamestnanci sú ïalej povinní
a) dostavi sa na prerokovanie predbenej správy,
b) zoh¾adni odporúèania uvedené v správe z vládneho
auditu prijatím opatrení na nápravu nedostatkov
zistených vládnym auditom a na odstránenie príèin
ich vzniku, písomne ich oznámi auditujúcemu orgánu alebo oznámi dôvody, pre ktoré neboli tieto
odporúèania zoh¾adnené, a to v lehote uvedenej
v správe z vládneho auditu,
c) prija opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
vládnym auditom a na odstránenie príèin ich vzniku, ku ktorým nie sú v správe z vládneho auditu uvedené odporúèania, a písomne ich oznámi auditujúcemu orgánu, a to v lehote uvedenej v správe
z vládneho auditu,
d) predloi písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príèin ich vzniku a zoh¾adnení odporúèaní
pod¾a písmena b) v lehote uvedenej v správe z vládneho auditu.
(9) Ustanovenia § 13 ods. 1 úvodnej vety, § 14 ods. 2
úvodnej vety a § 14a sa na vládny audit vzahujú rovnako.
(10) Ustanovenie odseku 4 sa na predbenú èiastkovú
správu vzahuje rovnako. Postup pod¾a odsekov 5, 6, 8
a 9 sa na predbenú èiastkovú správu a èiastkovú správu vzahuje rovnako.
§ 35e
(1) Predbená správa obsahuje
a) oznaèenie auditujúceho orgánu,
b) èíslo písomného poverenia, na ktorého základe sa
vládny audit vykonal, a dátum jeho vydania,
c) mená a priezviská osôb uvedených v § 35c ods. 1,
d) oznaèenie, adresu auditovanej osoby a jej identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené,
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e) predmet vládneho auditu a auditované obdobie,
f) miesto a obdobie, v ktorom sa vládny audit vykonal,
g) opis zistených skutoèností, prípadne opis nedostatkov zistených vládnym auditom s uvedením poruených osobitných predpisov,1) uzatvorených
zmlúv,13aa) medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa
Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahranièia, alebo rozhodnutí vydaných na základe
osobitných predpisov13ab) a s uvedením úètovných
dokladov, iných dokladov a písomností preukazujúcich nedostatky zistené vládnym auditom,
h) odporúèania na zlepenie finanèného riadenia
a iných èinností vykonávaných auditovanou osobou, ak je to vzh¾adom na závanos zistených skutoèností odôvodnené,
i) dátum vyhotovenia predbenej správy,
j) podpisy osôb uvedených v § 35c ods. 1,
k) lehotu na predloenie námietok pod¾a § 35d ods. 5
písm. a),
l) informáciu o vypracovaní a obsahu èiastkovej správy,
m) iné údaje, ak je to vzh¾adom na predmet vládneho
auditu a závanos zistených skutoèností odôvodnené.
(2) Na náleitosti predbenej èiastkovej správy sa
vzahuje odsek 1 rovnako.
(3) Na náleitosti správy z vládneho auditu sa vzahuje odsek 1 písm. a) a f), i), l) a m) rovnako. Okrem týchto náleitostí správa z vládneho auditu obsahuje
a) dátum doruèenia predbenej správy auditovanej
osobe,
b) informáciu o tom, èi auditovaná osoba podala námietky pod¾a § 35d ods. 5 písm. a),
c) dátum prerokovania predbenej správy,
d) spôsob vysporiadania námietok pod¾a § 35d ods. 5
písm. a),
e) náleitosti uvedené v odseku 1 písm. g) a h) so zoh¾adnením výsledkov prerokovania predbenej
správy uvedených v zápisnici z tohto prerokovania,
f) lehotu na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov
zistených vládnym auditom a na odstránenie príèin
ich vzniku,
g) lehotu na predloenie písomnej správy o splnení
opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príèin ich vzniku.
(4) Na náleitosti èiastkovej správy sa vzahuje odsek 3 rovnako.
(5) Vládny audit je skonèený doruèením správy
z vládneho auditu auditovanej osobe. Doruèením èiastkovej správy je skonèená tá èas vládneho auditu, ktorej sa èiastková správa týka.
(6) Správa z vládneho auditu alebo èiastková správa
sa povauje za doruèenú, aj ak ju auditovaná osoba odmietne prevzia, a to dòom odmietnutia jej prevzatia.
(7) Auditujúci orgán je povinný vypracova roènú
správu o výsledkoch vládneho auditu, v ktorej uvedie
najmä údaje o poète ním vykonaných vládnych auditov, nedostatkoch zistených vládnym auditom, odporúèaniach na zlepenie finanèného riadenia a iných
èinností vykonávaných auditovanou osobou a o opatre-
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niach na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príèin ich vzniku, a zasla ju
ministerstvu financií do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.
(8) Podrobnosti o obsahu roènej správy o výsledkoch
vládneho auditu ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 35f
(1) Na vykonanie vládneho auditu môe by na základe iadosti vedúceho auditujúceho orgánu prizvaný
zamestnanec iného orgánu verejnej správy, okrem zamestnancov Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, so súhlasom vedúceho tohto orgánu,
zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby
s ich súhlasom, ak je to na dosiahnutie úèelu a cie¾a
vládneho auditu vzh¾adom na zloitos a odborné zameranie auditovanej èinnosti nevyhnutné. Úèas prizvaných osôb na vykonávaní vládneho auditu sa povauje za iný úkon vo veobecnom záujme.
(2) Na náklady vzniknuté s vykonávaním vládneho
auditu sa vzahuje § 25 rovnako.
§ 35g
Odborné vzdelávanie vládnych audítorov
(1) Odborné vzdelávanie vládnych audítorov je priebené získavanie, obnovenie, udriavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odborných schopností po
celý èas vykonávania vládneho auditu.
(2) Vládny audítor je povinný zúèastòova sa odborného vzdelávania vládnych audítorov, ktoré zabezpeèuje ministerstvo financií. Do urèeného rozsahu
odborného vzdelávania vládnych audítorov môe ministerstvo financií uzna i úèas vládneho audítora na
iných formách vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnate¾nosti s odborným vzdelávaním vládnych audítorov zabezpeèovaným
ministerstvom financií.
(3) Do urèeného rozsahu odborného vzdelávania vládnych audítorov môe ministerstvo financií uzna vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú aktívnu lektorskú
èinnos, prièom rovnakú tému mono do odborného
vzdelávania vládnych audítorov zapoèíta len raz.
(4) Kritériá a spôsob hodnotenia odborného vzdelávania vládnych audítorov urèí ministerstvo financií.
Kontrolu plnenia podmienok odborného vzdelávania
vládnych audítorov vykonáva ministerstvo financií.
(5) Ak sa vládny audítor na odbornom vzdelávaní
vládnych audítorov nezúèastòuje, môe by odvolaný
pod¾a § 35c ods. 4 a 5.
PIATA ÈAS
POKUTY
§ 36
(1) Kontrolný orgán alebo auditujúci orgán môe ulo-
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i za nesplnenie povinností uvedených v § 14 ods. 2,
§ 14a alebo § 35d ods. 7 a 8
a) kontrolovanému subjektu alebo auditovanej osobe
pokutu do 1 000 000 Sk,
b) zamestnancovi kontrolovaného subjektu, zamestnancovi auditovanej osoby alebo tretej osobe pokutu
do 30 000 Sk.
(2) Uloením pokuty pod¾a odseku 1 nezanikajú povinnosti, za ktorých poruenie sa pokuta uloila.
(3) Pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi opakovane.
(4) Pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 1 kontrolný orgán alebo auditujúci orgán vychádza z povahy, zo závanosti, z doby trvania a následkov poruenia povinností.
(5) Pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi do jedného
roka odo dòa, keï sa kontrolný orgán alebo auditujúci
orgán dozvedel o poruení povinností, najneskôr do
piatich rokov odo dòa poruenia povinností.
(6) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
§ 37
(1) Ministerstvo financií môe uloi ústrednému orgánu alebo auditujúcemu orgánu pokutu do 100 000
Sk za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 6,
§ 26 ods. 1 a § 35e ods. 7.
(2) Ministerstvo financií môe uloi vedúcemu útvaru vnútorného auditu, samostatnému vnútornému audítorovi alebo odvolanému vnútornému audítorovi pokutu do 100 000 Sk za nesplnenie povinností
uvedených v § 31a ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2.
(3) Pri ukladaní pokút pod¾a odsekov 1 a 2 sa pouijú
ustanovenia § 36 ods. 2 a 6 rovnako.
§ 38
(1) Pokuty uloené pod¾a tohto zákona sú príjmom
tátneho rozpoètu, rozpoètu obce a rozpoètu vyieho
územného celku pod¾a toho, ktorý kontrolný orgán alebo auditujúci orgán ich uloil.
(2) Na konanie o ukladaní pokút pod¾a tohto zákona
sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.15).
Poznámky pod èiarou k odkazom 18aa, 18ab, 18ac,
18ad, 18ae a 18af znejú:

18aa) Èl. 62 nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210,
31. 7. 2006).
18ab
) Èl. 59 nariadenia Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210,
31. 7. 2006).
18ac
) Nariadenie Rady (ES, EURATOM) è. 1150/2000 z 22. mája
2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 01/zv. 03) v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM)
è. 2028/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. L 352, 27. 11.
2004).
18ad
) § 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona
è. 583/2004 Z. z.
18ae
) Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích predpisov.
18af
) Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 1828/2006 (Ú. v. EÚ L
371, 27. 12. 2006), èl. 2 a 8 nariadenia Komisie (ES)
è. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú presné

Strana 1306

Zbierka zákonov è. 165/2008

pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) è. 1164/1994
oh¾adne riadiacich a kontrolných systémov v súvislosti s finanènou pomocou, ktorá sa poskytuje z Kohézneho fondu
a postupom pri vykonávaní finanèných opráv (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 14/zv. 01), èl. 60 nariadenia Rady (ES)
è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006), èl. 59 nariadenia
Rady (ES) è. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006)..

Doterajia tvrtá èas sa oznaèuje ako iesta èas.
46. iesta èas vrátane nadpisu znie:
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 39
(1) Zamestnanec kontrolného orgánu, prizvaná osoba, vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa
dozvedeli pri výkone svojej èinnosti. Táto povinnos
trvá aj po skonèení pracovného pomeru, vykonávania
tátnej sluby, vykonávania prác vo verejnom záujme
alebo výkonu èinnosti.
(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.18)
(3) Osoby pod¾a odseku 1 môe oslobodi od povinnosti mlèanlivosti vedúci kontrolného orgánu, vedúci
ústredného orgánu alebo vedúci auditujúceho orgánu.
§ 40
Ustanovenia tohto zákona sa pouijú, ak medzinárodná zmluva,18a) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 41
(1) Na finanèné kontroly, kontroly hospodárenia
s prostriedkami urèenými na plnenie úloh tátnej správy a kontroly hospodárenia s prostriedkami tátneho
rozpoètu vrátane ukladania poriadkových pokút zaèaté
pred úèinnosou tohto zákona sa vzahujú doterajie
predpisy.
(2) Ústredné orgány sú povinné zabezpeèi vykonávanie vnútorného auditu do iestich mesiacov odo dòa
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(3) Roèné správy pod¾a § 6 ods. 4 a § 31a ods. 1
písm. b) sa prvý raz predloia v roku 2003.
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úèinnosou tohto zákona sa vzahujú doterajie predpisy.
§ 41b
(1) Finanèná kontrola a vnútorný audit zaèaté pred 1.
júnom 2008 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(2) Konania o uloení pokuty zaèaté a právoplatne
neukonèené do 31. mája 2008 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov. Lehoty na uloenie pokuty pod¾a
§ 36 ods. 5 v znení úèinnom od 1. júna 2008 sa prvýkrát
uplatnia v konaní o uloení pokuty za poruenie povinnosti, o ktorom sa kontrolný orgán dozvedel po 31. máji
2008.
(3) Roèná správa pod¾a § 35e ods. 7 v znení úèinnom
od 1. júna 2008 sa prvýkrát vypracúva v roku 2009 za
rok 2008.
(4) Vládny audit mono najneskôr do 1. januára 2011
vykonáva aj pod vedením zamestnanca kontrolného
orgánu, ktorým je ministerstvo financií, vnútorného
audítora ministerstva financií, tátneho zamestnanca
správy finanènej kontroly, zamestnanca kontrolného
orgánu, ktorým je ministerstvo pod¾a § 35a ods. 3
v znení úèinnom od 1. júna 2008 alebo vnútorného audítora ministerstva pod¾a § 35a ods. 3 v znení úèinnom
od 1. júna 2008.
(5) Ak osoby uvedené v odseku 4 chcú vies vykonávanie vládneho auditu po 1. januári 2011, sú povinné
splni najneskôr do 1. januára 2011 osobitné kvalifikaèné predpoklady uvedené v § 35c ods. 6 v znení úèinnom od 1. júna 2008..
47. Slovo ministerstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami ministerstvo financií v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení zákona è. 72/1995 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona è. 256/1999 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z. a zákona è. 178/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
§ 12 a 13 vrátane nadpisov znejú:
§ 12
Osobitosti nakladania s majetkom tátu

(4) Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný vypracova a predloi na schválenie vedúcemu ústredného orgánu
Chartu vnútorného auditu prísluného ústredného orgánu v súlade s etickým kódexom vnútorného audítora, ktorá bude definova ciele, aktivity, postavenie vnútorného auditu v ústrednom orgáne a jeho vzahy
s ostatnými organizaènými útvarmi a organizáciami
v pôsobnosti ústredného orgánu, najneskôr do 31. decembra 2005.

Pri správe majetku tátu, ktorý je urèený na plnenie
úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpeènosti tátu a na ochranu utajovaných skutoèností, môe informaèná sluba pod¾a
rozhodnutia riadite¾a pouíva osobitné spôsoby nakladania s majetkom tátu.

§ 41a

Oprávnenie na pouívanie osobitných
finanèných prostriedkov

Na finanèné kontroly a vnútorné audity zaèaté pred

§ 13

(1) Osobitné finanèné prostriedky sú vyèlenené roz-
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poètové prostriedky a príjmy získané z èinnosti spravodajského krycieho subjektu, ktoré je informaèná sluba oprávnená pouíva na uhrádzanie výdavkov
spojených s plnením úloh pod¾a tohto zákona, vrátane
výdavkov spojených so zriadením, zaloením, s èinnosou alebo so zruením spravodajského krycieho subjektu informaènou slubou. Osobitné finanèné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpoètovom
úète informaènej sluby.1e)
(2) Spravodajským krycím subjektom na úèely tohto
zákona je právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾
vystupujúca pod legendou na úèel utajenia èinnosti informaènej sluby alebo utajenia èinnosti jej prísluníkov pri výkone pôsobnosti informaènej sluby a pri plnení jej úloh pod¾a zákona alebo utajenia príslunosti
prísluníkov k informaènej slube..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1e znie:

1e) § 22 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1996 Z. z., zákona è. 72/1999 Z. z., zákona
è. 121/2001 Z. z., zákona è. 509/2001 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 64/2002 Z. z.,
zákona è. 435/2002 Z. z., zákona è. 161/2003 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona è. 277/2007 Z. z. a zákona
è. 325/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8a ods. 3 druhej vete sa za slová je povinný
vkladajú slová otvori obálky a.
2. V § 8a ods. 6 písmeno e) znie:
e) majetku tátu na úèely poskytovania starostlivosti
alebo výchovy a vzdelávania zariadeniu sociálnych
sluieb,13d) poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,13e) kole alebo kolskému zariadeniu,13f) ak ide
o právnickú osobu, ktorá nie je podnikate¾om13g)
a preukázate¾ne poèas najmenej jedného roka poskytuje starostlivos v zariadení sociálnych
slu ieb,13d) najmenej jeden rok poskytuje zdravotnú
starostlivos13e) alebo je najmenej jeden rok zaradená do siete kôl a kolských zariadení,13f).
Poznámky pod èiarou k odkazom 13d a 13e znejú:

13d) Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona
è. 330/2007 Z. z.
Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13e
) Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 8a ods. 7 písm. b) sa slová zdravotníckemu zariadeniu nahrádzajú slovami poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
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4. V § 11 odsek 8 znie:
(8) Správca môe uzavrie zámennú zmluvu, ktorou
nadobudne do svojej správy majetok, ktorý mu bude
slúi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho èinnosti
alebo v súvislosti s ním. Nadobúdaný majetok musí by
vzh¾adom na vetky okolnosti pre tát vhodnejí ne vymieòaný majetok tátu. Zámennou zmluvou mono vymeni i majetok tátu, ktorý nie je prebytoèný; v tomto
prípade sa rozhodnutie o prebytoènosti majetku tátu
nevydáva. Zámenná zmluva musí obsahova úèel zámeny. Správca nie je oprávnený uzatvori zámennú
zmluvu, ktorou sa vymieòa nehnute¾ný majetok tátu
za hnute¾ný majetok..
5. § 11 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Stanovenie hodnoty vymieòaného nehnute¾ného majetku sa musí vykona pod¾a osobitného predpisu.13b) Ak cena zamieòaných nehnute¾ností nie je rovnaká, zmluva musí obsahova aj dohodu o dobe
splatnosti rozdielu v cene, ktorú je nadobúdate¾ majetku tátu povinný zaplati správcovi do 60 dní odo dòa
nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy. Rozdiel
v cene zamieòaných nehnute¾ností je nadobúdate¾ majetku tátu povinný zaplati pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností.
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností je oprávnený poda len správca, a to a po zaplatení rozdielu v cene. Ak nadobúdate¾ majetku tátu
nezaplatí rozdiel v cene najneskôr v posledný deò dohodnutej doby splatnosti, je správca povinný odstúpi
od zmluvy. Na platnos zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dáva nehnute¾ný majetok tátu, sa vyaduje
súhlas ministerstva financií.
(10) Správca môe uzatvori zámennú zmluvu, ktorou výmenou dáva hnute¾ný majetok tátu a súèasne
výmenou prijíma nový nepouívaný hnute¾ný majetok
do vlastníctva tátu, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.18c) Ocenenie vymieòaného hnute¾ného majetku
sa musí vykona pod¾a osobitného predpisu13b) okrem
nového nepouívaného hnute¾ného majetku nadobúdaného do vlastníctva tátu. Ak cena zamieòaného majetku nie je rovnaká, zmluva musí obsahova aj dohodu
o dobe splatnosti rozdielu v cene, ktorú je nadobúdate¾
majetku tátu povinný zaplati správcovi najneskôr
v deò nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy. Nadobúdate¾ hnute¾ného majetku tátu je povinný zaplati
rozdiel v cene zamieòaného majetku ete pred prevodom vlastníckeho práva. Na platnos zámennej zmluvy,
ktorou sa výmenou dávajú hnute¾né veci tátu, sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a, ak to zriaïovate¾ urèí svojím opatrením..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18c znie:

18c) Napríklad zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

6. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Nájom a výpoièka
(1) Správca môe doèasne prebytoèný majetok tátu
prenecha do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou20)
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len za nájomné platené v peòaných prostriedkoch.
Správca je povinný ponúknu doèasne prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu v dennej tlaèi a dohodnú také
nájomné, za aké sa v tom èase a na tom mieste obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý úèel také alebo
porovnate¾né nehnute¾nosti (ïalej len trhové nájomné). Ponuka musí obsahova najmä identifikáciu doèasne prebytoèného nehnute¾ného majetku tátu, lehotu na doruèovanie cenových ponúk, výhradu
správcu odstúpi od ponuky, ak cenová ponuka iadneho záujemcu nedosiahne výku trhového nájomného. Správca je povinný akceptova len cenové ponuky
vyjadrené pevnou sumou. Správca písomne pozve na
vyhodnotenie cenových ponúk vetkých záujemcov
najneskôr pä dní pred konaním vyhodnotenia; neúèas niektorého záujemcu nie je prekákou uskutoènenia ich vyhodnotenia. Správca je povinný vyhodnoti
cenové ponuky záujemcov v komisii, ktorej èlenov vymenúva tatutárny orgán správcu. Pri rovnosti cenových ponúk je správca na vyhodnotení povinný vyzva
zúèastnených záujemcov na zvýenie cenovej ponuky.
Správca môe uzatvori nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyie trhové nájomné.
(2) Nájomná zmluva musí ma písomnú formu a musí
obsahova najmä urèenie predmetu a úèelu nájmu, dohodnuté nájomné, vyèíslenie prevádzkových nákladov
spojených s uívaním, výpovednú lehotu a ïalie náleitosti urèené osobitným predpisom.20) Ak sa prenajíma
len èas nehnute¾nosti, správca ju nemôe prenaja na
také úèely, ktoré by boli v rozpore s úèelom uívania
ostatnej èasti nehnute¾nosti správcom alebo by mohli
narui tento úèel. Ak sa prenajíma celá stavba, správca je povinný prenaja aj pozemok zastavaný touto
stavbou vrátane pri¾ahlej zastavanej plochy a nádvoria,12a) ktoré svojím umiestnením a vyuitím tvoria neoddelite¾ný celok s touto stavbou, ak sú tieto pozemky
vo vlastníctve tátu. Nájom nehnute¾ného majetku tátu sa skonèí uplynutím doby, na ktorú sa dohodol;
ustanovenie osobitného predpisu o obnove nájomnej
zmluvy 20aa) sa nepouije.
(3) Správca môe doèasne prebytoèný nehnute¾ný
majetok tátu prenecha do nájmu nájomnou zmluvou
uzavretou najviac na pä rokov. Ak je taký majetok tátu po ukonèení nájomného vzahu naïalej doèasne
prebytoèný, mono ho prenecha do nájmu len na základe ponuky pod¾a odseku 1 nájomnou zmluvou uzavretou najviac na pä rokov.
(4) Ak sa prenajíma celá nehnute¾nos, správca ju
môe prenecha do nájmu len na dobu urèitú, najviac
na pä rokov. Po uplynutí tejto doby je správca povinný
s týmto nehnute¾ným majetkom tátu naloi pod¾a § 8
a 11, ak tým nebudú dotknuté práva tohto správcu
k inému nehnute¾nému majetku tátu v jeho správe,
ktorý tvorí s týmto nehnute¾ným majetkom tátu neoddelite¾ný celok.
(5) Správca môe doèasne prebytoèný nehnute¾ný
majetok tátu prenecha do krátkodobého nájmu;
v tom prípade sa rozhodnutie o doèasnej prebytoènosti
majetku tátu nevydáva. Za krátkodobý nájom sa povauje nájom, ktorého trvanie s tým istým nájomcom
neprekroèí desa dní v kalendárnom mesiaci.
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(6) Správca nie je povinný doèasne prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu ponúknu v dennej tlaèi a je
povinný dohodnú trhové nájomné, ak
a) nájomcom je vlastník stavby a predmetom nájmu je
pozemok zastavaný touto stavbou vrátane pri¾ahlej
zastavanej plochy a nádvoria12a) urèeného na spoloèné uívanie s touto stavbou,
b) nájomcom je doterají nájomca rodinného domu vo
vlastníctve tátu vrátane pozemku zastavaného
týmto rodinným domom a pri¾ahlej zastavanej plochy a nádvoria12a) urèeného na spoloèné uívanie
s týmto rodinným domom alebo
c) ide o krátkodobý nájom.
(7) Správca nie je povinný doèasne prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu ponúknu v dennej tlaèi a je
oprávnený dohodnú niie ne trhové nájomné, ak nájomcom je
a) tátna rozpoètová organizácia alebo tátna príspevková organizácia,
b) zariadenie sociálnych sluieb,13d) ktoré nie je podnikate¾om,13g) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je podnikate¾om,13g) ktorá zriadila zariadenie sociálnych sluieb bez právnej subjektivity,
ak preukázate¾ne poèas najmenej jedného roka poskytuje starostlivos v zariadení sociálnych sluieb,13d)
c) poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti,13e) ktorý nie je
podnikate¾om,13g) ak preukázate¾ne poèas najmenej
jedného roka poskytuje zdravotnú starostlivos,13e)
d) nezisková organizácia13f) alebo iná právnická osoba,
ktorá nie je podnikate¾om,13g) za podmienky, e ide
o krátkodobý nájom a nehnute¾ný majetok tátu
bude vyuíva na vzdelávacie, kultúrne a osvetové
úèely,
e) právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca
správcovi sluby, pri ktorých je správca povinný pouíva metódy verejného obstarávania.20c)
(8) Správca môe doèasne prebytoèný majetok tátu
prenecha do výpoièky zmluvou o výpoièke. Zmluva
o výpoièke musí ma písomnú formu a musí obsahova najmä urèenie predmetu a úèelu výpoièky, vyèíslenie prevádzkových nákladov spojených s uívaním, výpovednú lehotu a ïalie náleitosti urèené osobitným
predpisom.21) Zmluvu o výpoièke doèasne prebytoèného nehnute¾ného majetku tátu môe správca uzavrie
a) so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. a) a b),
b) so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. c) a d), len
ak im nehnute¾ný majetok tátu bude slúi na plnenie verejnoprospených úloh, na ktoré boli zriadení,
c) s obcou alebo vyím územným celkom, ak im budú
nehnute¾né veci tátu slúi na prenesený výkon
tátnej správy, alebo
d) so kolou alebo kolským zariadením zaradenými
najmenej jeden rok do siete kôl a kolských zariadení po predchádzajúcom súhlase Ministerstva
kolstva Slovenskej republiky, ak im budú nehnute¾né veci tátu slúi na vyuèovací proces alebo na
èinnos s ním súvisiacu.21a)
(9) Správca môe doèasne prebytoèný nehnute¾ný
majetok tátu prenecha do výpoièky zmluvou o výpoièke uzavretou najviac na pä rokov. Ak sa prenecháva
do výpoièky celá nehnute¾nos, správca ju môe pre-
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necha do výpoièky len na dobu urèitú najviac na pä
rokov; po uplynutí tejto doby je správca povinný s týmto nehnute¾ným majetkom tátu naloi pod¾a § 8
a 11, ak tým nebudú dotknuté práva tohto správcu
k inému nehnute¾nému majetku tátu v jeho správe,
ktorý tvorí s týmto nehnute¾ným majetkom tátu neoddelite¾ný celok.
(10) Na platnos zmluvy o nájme nehnute¾ného majetku tátu sa vyaduje súhlas ministerstva financií.
Na platnos zmluvy o nájme hnute¾ného majetku tátu
sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a, ak to zriaïovate¾ urèí
svojím opatrením. Na platnos zmluvy o výpoièke nehnute¾ných vecí tátu uzavretej s osobami uvedenými
v odseku 8 písm. b) a c) sa vyaduje súhlas ministerstva
financií, v ostatných prípadoch súhlas zriaïovate¾a, ak
to zriaïovate¾ urèí svojím opatrením.
(11) Nájomca alebo vypoièiavate¾ môe nehnute¾ný
majetok tátu uíva len v rozsahu urèenom nájomnou
zmluvou alebo zmluvou o výpoièke. Nájomca ani vypoièiavate¾ nie je oprávnený prenecha majetok tátu do
nájmu, podnájmu alebo výpoièky. Ak nájomca alebo
vypoièiavate¾ prenechal majetok tátu do nájmu, podnájmu alebo výpoièky, je taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnute¾nom majetku tátu prenechanom do
nájmu alebo výpoièky môe nájomca alebo vypoièiavate¾ vykona len s písomným súhlasom správcu. Nájomca alebo vypoièiavate¾ môe poadova úhradu nákladov spojených so zmenou na veci, len ak správca dal
predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súèasne
sa zaviazal uhradi tieto náklady. Nájomca a vypoièiavate¾ nemá prednostné právo na kúpu tejto veci s výnimkou uvedenou v § 11 ods. 2. Správca nie je oprávnený dohodnú v nájomnej zmluve alebo v zmluve
o výpoièke zmluvnú pokutu v neprospech tátu ako
vlastníka. Ak správca v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpoièke povolí nájomcovi alebo vypoièiavate¾ovi
prenecha majetok tátu do nájmu, podnájmu alebo
výpoièky alebo dohodne v prospech nájomcu prednostné právo na kúpu tejto veci, alebo dohodne zmluvnú pokutu v neprospech tátu ako vlastníka, je zmluva
neplatná..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20aa znie:

20aa) § 676 ods. 2 Obèianskeho zákonníka..

7. V § 13a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Pri nájme na úèely pod¾a odseku 1 sa pozemok vo vlastníctve
tátu neponúka v dennej tlaèi..
8. V § 13a ods. 3 sa za slovo výstavby vkladajú slová
alebo prevádzkovania.
9. V § 14a odseky 1 a 3 znejú:
(1) Ministerstvo financií a správy finanènej kontroly
vykonávajú vládny audit dodriavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku
tátu vykonávanej správcami uvedenými v § 1 ods. 1,
okrem Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zriaïovate¾mi pri ude¾ovaní súhlasu pod¾a
tohto zákona a dodriavania povinností uloených týmto zákonom pri nakladaní s majetkom tátu prevedeným, prenajatým alebo vypoièaným fyzickým osobám
a právnickým osobám.
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(2) V pôsobnosti ministerstva financií je vykonávanie vládneho auditu dodriavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku tátu
vykonávanej ministerstvami a ostatnými ústrednými
orgánmi tátnej správy Slovenskej republiky,23a) pri
ude¾ovaní súhlasu ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi tátnej správy Slovenskej republiky ako
zriaïovate¾mi a vládny audit dodriavania ustanovení
tohto zákona fyzickými osobami alebo právnickými
osobami, ktoré nadobudli majetok tátu za cenu niiu
ne primeranú alebo majú majetok tátu v nájme alebo
vo výpoièke od ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov tátnej správy.23a)
(3) Správy finanènej kontroly23bb) vykonávajú vládny
audit dodriavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku tátu vykonávanej
správcami, ktorí nie sú uvedení v odseku 2, a dodriavania ustanovení tohto zákona fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré nadobudli majetok tátu
za cenu niiu ne primeranú alebo majú majetok tátu
v nájme alebo vo výpoièke od správcov, ktorí nie sú
uvedení v odseku 2..
10. V § 14a ods. 7 prvá veta znie: Na vládny audit
pod¾a odseku 1 sa vzahujú základné pravidlá vládneho auditu pod¾a osobitného predpisu.23c).
11. Slovo periodická vo vetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádza slovom denná v príslunom
tvare.
Èl. IV
Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení zákona è. 434/2001 Z. z., zákona è. 461/2002 Z. z., zákona è. 203/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z. a zákona
è. 518/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 19 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa na konci pripája èiarka a tieto slová: a ak je poskytovate¾om ministerstvo financií, vládneho auditu.
2. V § 19 ods. 2 sa za slovo kontroly vkladajú slová
a vládneho auditu.
3. V § 22 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová meno
a priezvisko alebo a slová trvalého pobytu alebo.
4. V § 24 ods. 1 prvej vete sa slová kontrolova poskytnutie nahrádzajú slovami vykona vládny audit
poskytnutia.
5. V § 24 ods. 2 a 3 sa slovo kontroly nahrádza slovami vládneho auditu.
Èl. V
Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 150/2001 Z. z., zákona
è. 502/2001 Z. z. a zákona è. 618/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa vypúa slovo kontrolnými a slová
výkone kontroly sa nahrádzajú slovami výkone svojej èinnosti.
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2. V § 2a sa slová výkonom kontroly nahrádzajú
slovami výkonom èinností pod¾a § 3.
3. V § 3 písm. a) sa slová následnú finanènú kontrolu nahrádzajú slovami vládny audit.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

4. V § 3 písm. c) sa slová kontroluje správu a nakladanie nahrádzajú slovami vykonáva vládny audit
správy a nakladania.
5. V § 3 písmeno d) znie:
d) rozhoduje v konaní o poruení cenovej disciplíny
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu2) a v konaní
o poruení finanènej disciplíny v rozsahu pod¾a osobitného predpisu4) okrem prostriedkov poskytnutých z Európskeho po¾nohospodárskeho záruèného
fondu a Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka a prostriedkov tátneho rozpoètu na
financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,4a) na ktoré sa vzahuje
osobitný predpis,4b) .
Poznámky pod èiarou k odkazom 4, 4a a 4b znejú:

4) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4a
) § 20 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4b
) Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy
pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka..
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v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. VI
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z. a zákona è. 218/2007 Z. z. sa mení
takto:
V § 7 ods. 1 prvej vete sa slová finanènej kontroly
a vnútorného auditu nahrádzajú slovami finanènej
kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu.
Èl. VII
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., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z. a zákona
è. 323/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

6. V § 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a
h), ktoré znejú:
e) rozhoduje v konaní o poruení finanènej disciplíny
pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu,4c)
f) ukladá a vymáha sankcie za poruenie finanènej
disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane,4c) ktoré sú príjmom
tátneho rozpoètu,
g) rozhoduje v konaní o poruení finanènej disciplíny
pri nakladaní s prostriedkami zo zahranièia, pod¾a
osobitného predpisu4d) poskytnutými na základe
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a prostriedkami tátneho rozpoètu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia
prostriedkov zo zahranièia,
h) ukladá a vymáha sankcie za poruenie finanènej
disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahranièia a prostriedkami tátneho rozpoètu pod¾a písmena g),.

1. V § 20 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: na poskytovanie
prostriedkov Európskej únie a prostriedkov tátneho
rozpoètu na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa vzahuje osobitný predpis.24a).

Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená
i) a l).

4. V § 31 ods. 9 prvej vete sa za slová kontrolný orgán vkladá èiarka a slová auditujúci orgán, za slovo
kontrolu sa vkladá èiarka a slová vládny audit a za
druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
Ustanovenie druhej vety sa nevzahuje na ukladanie
a vymáhanie odvodu, penále a pokuty za poruenie finanènej disciplíny prijímate¾om pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie46a) a s prostriedkami tátne-

Poznámky pod èiarou k odkazom 4c, 4d , 5 a 6 znejú:

4c) § 50 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
4d
) § 35a ods. 1 písm. d) druhý bod zákona è. 502/2001 Z. z.
v znení zákona è. 165/2008 Z. z.
5
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy
pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka..

2. V § 29 ods. 2 písm. i) sa slovo a nahrádza èiarkou
a na konci sa pripájajú tieto slová: vládneho auditu21).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 31 ods. 4 sa za slovo kontroly vkladajú slová
alebo vládneho auditu.
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ho rozpoètu na financovanie spoloèných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa
vzahuje osobitný predpis.24a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 46a znie:

46a) Nariadenie Rady (ES) è. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209,
11. 8. 2005)..

5. V § 31 ods. 10 sa za slovo kontroly vkladajú slová
alebo vládneho auditu a za slová kontrolnému orgánu sa vkladá èiarka a slová auditujúcemu orgánu.
6. V § 31 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová:
okrem postupu pri úhrade odvodu, penále a pokuty za
poruenie finanènej disciplíny prijímate¾om pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie poskytnutými Pô-
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dohospodárskou platobnou agentúrou, na ktorý sa
vzahuje osobitný predpis24a).
Èl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 618/2004 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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166
ZÁKON
z 2. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene
a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z. a zákona è. 537/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

4. práporèík
5. nadpráporèík
b) v dôstojníckej hodnosti
1. podporuèík
2. poruèík
3. nadporuèík
4. kapitán
5. major
6. podplukovník
7. plukovník
c) v generálskej hodnosti
generál.

pä rokov,
jeden rok,
dva roky,
tri roky,
tyri roky,
pä rokov,
es rokov,

(3) Pre hodnosti nadpráporèík, plukovník a generál
sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje..
8. V § 21 ods. 1 sa vypúa slovo colného.

1. V § 2 ods. 2 sa za slovo úrade vkladajú slová alebo v zahranièí.

9. V § 21 ods. 2 sa slová colného asistenta nahrádzajú slovom podporuèíka.

2. V § 4 ods. 1
slová: alebo o
mimo priameho
ods. 5, ktorého
predpis1aa).

10. V § 21 ods. 3 prvej vete sa slová colného kontrolóra nahrádzajú slovom poruèíka.

prvej vete sa na konci pripájajú tieto
nadriadeného colníkov zaradených
výkonu tátnej sluby pod¾a § 85
právne postavenie urèuje osobitný

Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Napríklad § 9 ods. 2 zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. V § 10 ods. 2 sa vypúa slovo základného.
4. V § 14 ods. 4 sa vypúajú slová písm. a) a d) a g).
5. V § 14 ods. 6 sa slová úèely pod¾a odseku 5 nahrádzajú slovami úèely pod¾a odseku 4.
6. V § 16 ods. 3 sa slová deò nepretritého odpoèinku v týdni alebo tátny sviatok10) nahrádzajú slovami
tátny sviatok alebo iný deò pracovného pokoja10) (ïalej len sviatok) alebo na deò nepretritého odpoèinku
v týdni.
7. V § 20 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Colníkom v sluobnom pomere sa ustanovujú
tieto hodnosti, a ak tento zákon neustanovuje inak,
doba výsluhy rokov v hodnosti je
a) v práporèíckej hodnosti
1. strámajster
dva roky,
2. nadstrámajster
tri roky,
3. podpráporèík
tyri roky,

11. V § 21 ods. 3 druhej vete sa slová hlavného colného kontrolóra nahrádzajú slovom nadporuèíka.
12. V § 21 odsek 4 znie:
(4) Doba výkonu odborných èinností pod¾a odseku 3
je na vymenovanie do hodnosti
a) nadporuèíka
tri roky,
b) kapitána
es rokov,
c) majora
desa rokov,
d) podplukovníka
15 rokov,
e) plukovníka
21 rokov..
13. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová hlavný colný kontrolór nahrádzajú slovom nadporuèíka, slová hlavného colného inpektora sa nahrádzajú slovom majora a slová colného radcu sa nahrádzajú slovom
podplukovníka.
14. V § 23 ods. 1 písmeno b) znie:
b) od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného
povýenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov
v hodnosti,.
15. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Colník v práporèíckej hodnosti, aj keï nespåòa
podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. b), má nárok
na povýenie do hodnosti podporuèík, ak je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánova-
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ná dôstojnícka hodnos, a spåòa kvalifikaèný predpoklad colníckeho vzdelania na povýenie do tejto
hodnosti..
16. V § 23 ods. 3 písm. a) sa slová colného kontrolóra nahrádzajú slovom poruèíka.
17. V § 23 ods. 3 písm. b) sa slová hlavného colného
kontrolóra nahrádzajú slovom nadporuèíka.
18. V § 23 ods. 4 druhej vete sa slová hlavného colného kontrolóra nahrádzajú slovom nadporuèíka
a slovo colný sa vypúa dvakrát.
19. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Kvalifikaèné predpoklady na povýenie do hodnosti sú:
a) pre hodnos strámajster a do hodnosti nadpráporèík
1. úplné stredné vzdelanie,
2. základné colnícke vzdelanie,
b) pre hodnos podporuèík a do hodnosti nadporuèík
1. úplné stredné vzdelanie,
2. odborné colnícke vzdelanie,
c) pre hodnos kapitán a hodnos major
1. vysokokolské vzdelanie prvého stupòa,
2. odborné colnícke vzdelanie,
d) pre hodnos podplukovník a do hodnosti generál
1. vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,3)
2. odborné colnícke vzdelanie..
20. § 25 znie:
§ 25
(1) Colníka do hodnosti s výnimkou hodnosti generála vymenúva a povyuje nadriadený.
(2) Návrh na vymenovanie colníka do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda..
21. V § 34 odsek 2 znie:
(2) Organizaènou zmenou sa na úèely tohto zákona
rozumie zmena, pri ktorej sa zruila doterajia funkcia
colníka a
a) nevytvorila sa nová funkcia,
b) vytvorila sa nová funkcia s inou náplòou èinností
alebo
c) vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplòou èinností v inom sluobnom úrade..
22. V § 40 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami prísluného stupòa, ktorý sa vyaduje na výkon doterajej funkcie, a nemono ho
previes alebo preloi na inú vo¾nú funkciu v tátnej
slube..
23. V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov
sa zaradí aj tehotná colníèka a colníèka do konca devia-
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teho mesiaca po pôrode za podmienok pod¾a § 140
ods. 2..
Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
24. V § 40 ods. 7 sa èíslo 5 nahrádza èíslom 6.
25. Poznámka pod èiarou k odkazu 14aa znie:

14aa) § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 15 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 13 a 25 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z..

26. V § 44 ods. 7 prvej vete sa vypúajú slová Úradu
pre finanèný trh,14ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14ab znie:

14ab) § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorích predpisov..

27. V § 44 ods. 7 druhej vete sa èiarka za slovom celok nahrádza slovom alebo a vypúajú sa slová alebo pre Úrad pre finanèný trh14ad).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14ad sa vypúa.
28. V § 47 ods. 4 sa vypúajú slová ods. 1.
29. § 47 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Colníka, ktorý zahynul pri plnení sluobných povinností, môe minister mimoriadne povýi do vyej
hodnosti in memoriam..
30. V § 51 odsek 2 znie:
(2) Disciplinárne opatrenie zníenia hodnosti o jeden stupeò nemono uloi colníkovi v hodnosti strámajstra, podporuèíka alebo generála..
31. V § 59 ods. 3 sa za slovom sviatky vypúa èiarka a slová ktoré sú dòami pracovného pokoja10) (ïalej
len sviatok).
32. V § 76 ods. l písm. e) prvom bode sa odkaz 10 nahrádza odkazom 11.
33. V § 82 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Colníkovi patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnos

Sk mesaène

strámajster

2 450

nadstrámajster

2 650

podpráporèík, podporuèík

2 950

práporèík, poruèík

3 150

nadpráporèík, nadporuèík

3 350

kapitán

3 550
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major

3 750

podplukovník

3 950

plukovník

4 150

generál

4 350.

(2) Colníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol
priznaný v práporèíckej hodnosti, aj v prípade jeho povýenia do dôstojníckej hodnosti, ako aj v prípade jeho
ïalieho povýenia v dôstojníckej hodnosti, ak je to
preòho výhodnejie..
34. V § 83 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
35. V § 83 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Colníkovi, ktorý vykonáva sluobnú èinnos v oblasti vyetrovania organizovanej trestnej èinnosti pod
vedením vyetrovate¾a Policajného zboru,21) patrí osobitný príplatok vo výke 1 000 a 8 000 Sk mesaène..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 10 ods. 8 písm. a) Trestného poriadku..

36. V § 83 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Výku osobitného príplatku pod¾a odsekov 1 a 3
urèuje generálny riadite¾ v závislosti od charakteru vykonávanej sluobnej èinnosti, miesta výkonu tátnej
sluby, miery ohrozenia ivota alebo zdravia colníka,
alebo iných závaných rizík..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
37. V § 101a ods. 4 sa slová § 40 ods. 2 a 4 nahrádzajú slovami § 40 ods. 3 a 7.
38. V § 101a ods. 9 prvej vete sa za slovo zúèastòuje
vkladajú slová alebo v rámci operácií civilného krízového manamentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika èlenom, alebo
Európskou úniou (ïalej len medzinárodné organizácie).
39. V § 102 ods. 3 sa za slovo zúèastòuje vkladajú
slová alebo colníka vyslaného na výkon tátnej sluby
v zahranièí v rámci operácií civilného krízového manamentu vedených medzinárodnými organizáciami.
40. § 102 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon tátnej sluby v zahranièí v rámci operácií civilného krízového manamentu vedených medzinárodnými organizáciami,
patrí denná náhrada výdavkov v cudzej mene vo výke
60 a 160 eur. Výku dennej náhrady výdavkov urèuje
minister na návrh generálneho riadite¾a.
(5) Na colníka vyslaného na výkon tátnej sluby
v zahranièí v rámci operácií civilného krízového manamentu vedených medzinárodnými organizáciami sa
nevzahujú ustanovenia § 103 a 111, 113 a 120 a 122
a 126.
(6) Ak colníkovi vyslanému v rámci operácií civilného
krízového manamentu vedených medzinárodnými or-
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ganizáciami denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo
fyzická osoba, denné náhrady výdavkov pod¾a odseku 4
mu nepatria. Ak medzinárodná organizácia alebo iná
právnická osoba alebo fyzická osoba preukázane poskytne colníkovi dennú náhradu výdavkov len èiastoène, colníkovi patrí zostávajúca èas dennej náhrady výdavkov do výky urèenej pod¾a odseku 4..
41. V § 121 ods. 1 druhej vete sa slová zabezpeèenie
obmeny nahrádzajú slovom obnovu.
42. V § 121 ods. 2 písm. b) a odsekoch 3 a 5 sa slovo
ceny nahrádza slovom hodnoty.
43. V § 121 ods. 6 a 7 sa vypúajú slová alebo peòaného plnenia a slovo ceny sa nahrádza slovom
hodnoty.
44. V § 121 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Colník môe uplatni nárok na náhradu na obnovu naturálnych náleitostí formou nepeòaného plnenia najneskôr do 24 mesiacov odo dòa vzniku nároku,
inak nárok zanikne..
Doterajie odseky 9 a 11 sa oznaèujú ako odseky 10
a 12.
45. § 121 sa dopåòa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13) Colníkovi, u ktorého bolo rozhodnuté o skonèení jeho sluobného pomeru alebo ktorý poiadal o uvo¾nenie zo sluobného pomeru, nepatrí náhrada na obnovu naturálnych náleitostí pod¾a odsekov 5 a 7
a nárok na nevyèerpanú náhradu na obnovu naturálnych náleitostí takémuto colníkovi zaniká.
(14) Hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
46. V § 137 ods. 1 sa slová dvoch týdòov nahrádzajú slovami 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní.
47. V § 137 ods. 5 sa za slovo pomeru, vkladajú slová colníkom zaradeným do neplatenej zálohy,, slovo
alebo sa nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo colníèkam poèas materskej dovolenky
a colníkom poèas rodièovskej dovolenky pod¾a § 143
ods. 1.
48. V § 137 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktoré je povinný preukáza..
49. V § 137 ods. 9 sa èíslo 4 nahrádza èíslom 3.
50. V § 183 ods. 1 písm. h) sa èíslo 5 nahrádza èíslom 8.
51. V § 216 ods. 1 sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. c).
52. V § 224 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak
nejde o konanie vo veci sluobného hodnotenia, ukladania disciplinárneho opatrenia alebo prepustenia zo
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sluobného pomeru z dôvodu pod¾a § 183 ods. 1
písm. d), prvým úkonom ministra alebo sluobného
úradu voèi úèastníkovi konania je oznámenie rozhodnutia; v tomto prípade sa na vydanie rozhodnutia primerane vzahuje postup pod¾a § 222..
53. V § 242 ods. 3 sa za slová § 53 a 54, vkladajú slová § 121 ods. 9,.
54. Za § 268g sa vkladá § 268h, ktorý znie:
§ 268h
Colníkovi, ktorý bol vyslaný na výkon tátnej sluby
v zahranièí v rámci operácií civilného krízového manamentu vedených medzinárodnými organizáciami pred
1. júnom 2008, sa ukonèí vyslanie pod¾a predpisov
úèinných v èase jeho vyslania..
55. Za § 268h sa vkladá § 268i, ktorý znie:
§ 268i
Hodnosti colníkov dosiahnuté pod¾a doterajích
predpisov sa povaujú za zodpovedajúce hodnosti pod¾a tohto zákona, s výnimkou hodnosti hlavný colný
radca, ktorého do hodnosti generála vymenúva prezident Slovenskej republiky..
56. V prílohe è. 1 v 7. platovej triede sa skratka CR
SR nahrádza slovami colného riadite¾stva a colného
kriminálneho úradu.
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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., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona
è. 199/2007 Z. z., zákona è. 253/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z. a zákona è. 519/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Predstavený pod¾a odseku 1 je aj nadriadený tátny zamestnanec
na Colnom riadite¾stve Slovenskej republiky, colnom
úrade alebo colnom kriminálnom úrade, ktorého právne postavenie urèuje osobitný predpis.4ca).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4ca znie:

4ca) Napríklad § 4 ods. 1 zákona è. 200/1998 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 191/2007 Z. z. a zákona è. 537/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 4 sa za slovo organizácií vkladá èiarka
a slová operácií civilného krízového manamentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika èlenom, alebo Európskou úniou.
2. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovo zmluvou vkladá
èiarka a vypúa sa slovo alebo.

57. V prílohe è. 1 v 8. platovej triede sa skratka CR
nahrádza slovami colného riadite¾stva trikrát.

3. V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo alebo.

58. V prílohe è. 2 èasti 1. sa vypúa skratka SR
a v bode 1.06 sa na konci pripájajú tieto slová: Zástupca vedúceho samostatného oddelenia.

4. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) v rámci operácií civilného krízového manamentu
vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých
je Slovenská republika èlenom, alebo Európskou
úniou..

59. V prílohe è. 2 èasti 3. Colný kriminálny úrad
v bode 3.06 sa na konci pripájajú tieto slová: Vedúci
zmeny.
60. Príloha è. 4 sa dopåòa bodom 7, ktorý znie:
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí a rovnakého zaobchádzania s mumi
a enami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006)..
61. Slová tátny sviatok vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovom sviatok v príslunom tvare.
Èl. II
a
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
131/2002 Z. z., zákona è. 143/2002 Z. z., zákona
185/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
667/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
267/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
550/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona

5. V § 7 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) informuje Európsku komisiu v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom10a) vo
veciach patriacich do jeho pôsobnosti,11a).
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) Napríklad èl. 802 nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93
z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS)
è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho
spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6;
Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení..

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa na konci
pripája táto citácia:

èl. 4 a 5, èl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) è. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín
reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
15/zv. 3; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.

7. V § 8 ods. 3 sa za písmeno y) vkladá nové písmeno z), ktoré znie:
z) informuje Európsku komisiu v ïalích prípadoch a za
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podmienok ustanovených osobitným predpisom18a)
vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,.

Èiastka 68

misie (EHS) è. 2454/93 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení..

Doterajie písmeno z) sa oznaèuje ako písmeno za).

Èl. IV

Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:
18a) Napríklad èl. 197, 228, 308a, 308d a èl. 458 nariadenia Ko-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2008.

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

