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Otázky pre Ministerstvo financií SR k Správe o hodnotení plnenia 

pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej 

transparentnosti za rok 2016 

 

• Otázky1 RRZ odoslané 12. júla 2017 (odpovede MF SR z 2. augusta 2017) 
 

1. Zabezpečila v roku 2016 štátna správa platobnú schopnosť nejakej obce alebo vyššieho 
územného celku, alebo zodpovedala za platobnú schopnosť nejakej obce alebo vyššieho 
územného celku?  
 
V zmysle ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov štát v roku 2016 nezabezpečoval platobnú schopnosť 
obce alebo vyššieho územného celku ani nepreberal zodpovednosť za platobnú 
schopnosť obce alebo vyššieho územného celku. 
 

2. Došlo s účinnosťou od januára 2016 k nejakej úprave pôsobnosti, ktorá ustanovuje nové 
úlohy obciam alebo vyššiemu územnému celku? Ak áno, prosím uveďte aj informáciu, či 
štát dotknutým obciam a mestám na plnenie nových úloh zabezpečil zodpovedajúce 
finančné prostriedky. Rovnako prosím uveďte aj informáciu o úprave pôsobnosti, ktorá 
nadobudla účinnosť po 31. decembri 2016.  
  
Ministerstvo financií SR neeviduje žiadnu úpravu pôsobností, ktorá by ustanovovala 
nové úlohy pre obce alebo vyššie územné celky od 1. januára 2016, na ktoré by bolo 
potrebné zabezpečiť zo štátneho rozpočtu zodpovedajúce finančné prostriedky. Zároveň 
Ministerstvo financií SR od 31.12.2016 neeviduje úpravu pôsobností, ktorá by 
ustanovovala nové úlohy obciam alebo vyšším územným celkom. 
 

3. Uveďte prosím prehľad návratných finančných výpomocí a iných úverov poskytnutých 
zo štátnych finančných aktív obciam a vyšším územným celkom, ktoré boli poskytnuté 
v období medzi 1. januárom 2016 a 31. júlom 2017. V prípade, že došlo k zmenám vo 
výpomociach poskytnutých pred 1. januárom 2016 (napríklad odpustenie výpomoci, 
predĺženie splatnosti atď.), uveďte prosím aj tie. Prehľad by mal obsahovať informácie o 
výške istiny (pôvodnej a aktuálnej v prípade zmeny), splatnosti a harmonogramu splátok, 
úrokovej sadzby, účelu úveru a spôsobu zabezpečenia úveru v čase jeho poskytnutia.    
 
Návratná finančná výpomoc poskytnutá ministerstvom financií obci Ľubotice: 
Zmeny v návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá pred 1. januárom 2016: 
Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci 

poskytovanej obci Ľubotice zo dňa 12.9.2016. 
Výška istiny pôvodná:  200 000 € 
Výška istina aktuálna:  100 000 € 
Účel: Preklenutie dočasného nedostatku finančných 

prostriedkov, ktoré sú výlučne určené na úhradu 
urovnania vzájomných vzťahov a odstránenia sporov 

                                                           
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede MF SR sú modrým písmom.  
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medzi spoločnosťou MIJOSTA spol. s r. o., jej spoločníkmi 
a obcou Ľubotice. 

Doba splácania:  2014-2019 (splatnosť: september 2019) 
Štvrťročné splátky istiny: 5 000 € 
Úroková sadzba: Pohyblivá 3M EURIBOR + 1,75 % p.a. (splátky úrokov 

štvrťročne) 
Zabezpečenie úveru: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť zo 

dňa 2.4.2015 
 
Zároveň bola v sledovanom období poskytnutá ministerstvom financií návratná finančná 
výpomoc mestu Martin, o ktorej ste boli informovaný listom č. MF/017149/2016-411 zo 
dňa 10.8.2016. V rozhodujúcom období neboli uzavreté iné zmluvy ani neboli vykonané 
zmeny zmlúv uzavretých pred 1.1.2016. 
Vyšším územným celkom nebola poskytnutá návratná finančná výpomoc. 
 

4. Pri príprave minuloročnej správy ste vo vzťahu k zavedeniu výdavkových limitov uviedli, 
že „výdavkové limity boli do právneho poriadku zavedené ako súčasť korekčného 
mechanizmu v prípade výrazného odchýlenia od strednodobého cieľa alebo postupu 
smerujúcemu k tomuto cieľu“, a tým považujete požiadavky ústavného zákona za 
naplnené. Došlo v tejto oblasti k nejakej zmene? Uvažujete o zavedení takých 
výdavkových limitov, ktoré by sa stali trvalým operatívnym nástrojom riadenia verejných 
financií? V prípade, že áno, v akom časovom horizonte a v akej podobe by mali byť 
zavedené? 
 
K otázke č. 4 týkajúcej sa zavedenia výdavkových limitov uvádzam, že zákon č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v rámci fiškálneho kompaktu upravil aplikáciu 
limitu verejných výdavkov ako súčasť korekčného mechanizmu v prípade výrazného 
odchýlenia od strednodobého cieľa alebo postupu smerujúceho k tomuto cieľu. 
Požiadavka ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti na 
ustanovenie postupu pri určení limitu výdavkov je splnená, keďže v § 30a ods. 2 zákona 
č. 523/2004 Z. z. je ustanovený procesný postup, v akom prípade sa limit verejných 
výdavkov určuje. V tejto oblasti tak nedošlo k žiadnej zmene právnej úpravy. 
 

5. Porovnateľnosť rozpočtovaných údajov a údajov vykazovaných Štatistickým úradom SR 
by sa mala výrazne zvýšiť rozpočtovaním všetkých príjmov a výdavkov rozpočtových 
organizácií, vrátane mimorozpočtových účtov, ktoré majú byť súčasťou Rozpočtu 
verejnej správy na roky 2018 až 2020. Plánuje ministerstvo financií pokračovať vo 
zvyšovaní porovnateľnosti rozpočtovaných a skutočných údajov, napríklad 
prostredníctvom zavedenia povinnosti rozpočtovania podnikateľskej činnosti verejných 
vysokých škôl, všetkých príjmov a výdavkov súvisiacich so štátnym dlhom, vzťahov s 
Európskym nástrojom finančnej stability?  
 
Vo vzťahu k zvyšovaniu porovnateľnosti rozpočtovaných a skutočných údajov 
ministerstvo financií pripravilo s účinnosťou od 1.1.2018 viacero zásadných úprav. 
V súčasnosti neuvažuje o zavedení ďalších zmien v rozpočtovaní. 
 

 
 


