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OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2019 č. MF/014989/2019-74, ktorým sa mení opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016

č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na
vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
v znení opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod
číslom 366/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 zákona č. 423/2015
Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74,
ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti
a preskúšania (oznámenie č. 163/2016 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. októbra 2018
č. MF/013613/2018-74 (oznámenie č. 303/2018 Z. z.) sa mení takto:

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
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 „Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/006250/2016-74 

 

Vzor 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Meno a priezvisko žiadateľa o vykonanie audítorskej skúšky
x
), skúšky spôsobilosti

x
):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

a) som plne spôsobilý na právne úkony,  

 

b) nemám evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec,  

 

c) som neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa  

osobitného predpisu,  

 

d) som sa nedopustil v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti 

s výkonom štatutárneho  auditu.  

 

Zároveň beriem na vedomie, že ak sa preukáže, že moje čestné vyhlásenie je nepravdivé alebo 

čiastočne nepravdivé, považuje sa to za porušenie príslušných ustanovení zákona č. 423/2015 

Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

 

V ........................................... dňa .....................  

 

 

                                                                                                   

....................................................................  

vlastnoručný podpis žiadateľa  
 

x
) Nehodiace sa škrtne.“. 
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Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.

Ladislav Kamenický v. r.
minister financií

Slovenskej republiky
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