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Otázky pre Ministerstvo financií SR k Správe o hodnotení plnenia 

pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej 

transparentnosti za rok 2017 

 

• Otázky RRZ odoslané 18. júla 2018 (odpovede MF SR z 31. júla 2018) 
 

1. Zabezpečila v roku 2017 štátna správa platobnú schopnosť nejakej obce alebo vyššieho 
územného celku, alebo zodpovedala za platobnú schopnosť nejakej obce alebo vyššieho 
územného celku? 
 

 

2. Došlo s účinnosťou od januára 2017 k nejakej úprave pôsobnosti, ktorá ustanovuje nové 
úlohy obciam alebo vyššiemu územnému celku? Ak áno, prosím uveďte aj informáciu, či 
(a v akej výške) 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 2017. 
 

 

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 2017 a 31. júlom 2018. V prípade, že došlo k zmenám vo 
výpomociach poskytnutých pred 1. januárom 2017 (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.  
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4. V Programe stability SR na roky 2018 až 2021 ste uviedli, že MF SR začína v roku 2018 
pracovať na testovaní výdavkových stropov, pričom prvé skutočné testovanie v rámci 
stanovenia a monitorovania plnenia rozpočtu prebehne v roku 2019. Zástupcovia 
Kancelárie RRZ sa v priebehu prvej polovice roku 2018 zúčastnili viacerých technických 
stretnutí s cieľom prediskutovať hlavné prvky pripravovaných výdavkových limitov, 
pričom zatiaľ neboli všetky časti návrhu uzavreté. Prosím špecifikujte plánované termíny 
implementácie výdavkových limitov (príprava legislatívy, doba testovania, termín ich 
spustenia v rozpočtovom procese).   
 

 
 

5. Štatistický úrad SR na základe záverov misie Eurostatu preklasifikoval v aprílovej 
notifikácii Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií do sektora verejnej správy 
(zatiaľ za roky 2015 až 2017). Plánuje ministerstvo financií zahrnúť tieto subjekty aj do 
výpočtu čistého bohatstva (vrátane ich podmienených záväzkov) v Súhrnnej výročnej 
správe za rok 2017? 
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6. RRZ v minuloročnej správe odporúčala viacero zmien v oblasti rozpočtového procesu, 
ako napríklad zvýšenie záväznosti trojročného rozpočtu, zmena spôsobu schvaľovania 
rozpočtu v parlamente, stanovenie transparentných pravidiel pre tvorbu a použitie 
rezerv, rozšírenie okruhu príjmov, ktoré sú predmetom diskusie Výboru pre daňové 
prognózy, rozšírenie poskytovaných informácií o štátnych podnikoch v  rozpočte. 
Pripravuje ministerstvo financií zmeny v týchto oblastiach? 
 

 
 

7. Schválený Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 obsahuje daňové príjmy 
(napríklad spotrebná daň z poistného), ktoré neboli predmetom posudzovania Výboru 
pre daňové prognózy v čase prípravy rozpočtu. Zároveň viaceré legislatívne zmeny 
prijaté v národnej rade na rovnakej schôdzi, ako bol schvaľovaný zákon o štátnom 
rozpočte, neboli do rozpočtu zapracované (zrušenie OOP u zamestnávateľov, zmeny 
v dani z príjmov). Prosím zdôvodnite tento postup. Pripravuje ministerstvo financií 
zmeny, ktoré by zabránili nesúladu medzi rozpočtom, prognózou výboru a legislatívnym 
stavom? 
 

 
 

8. RRZ pri hodnotení vývoja verejných financií v roku 2017 skonštatovala, že došlo k 
nepriamemu presunu bežných výdavkov medzi rokmi (časť prostriedkov presunutých z 
roku 2016 do roku 2017 vo forme kapitálových výdavkov bola pôvodne tvorená rezervami 
rozpočtovanými v bežných výdavkoch, rozpočtovými opatreniami sa tieto prostriedky v 
roku 2017 použili na úhradu bežných výdavkov). Prosím zdôvodnite tento postup, keďže 
zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy umožňuje presun a použitie bežných 
výdavkov z jedného roka v druhom roku iba v špecifických prípadoch. 
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