
Príloha č. 2 

Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných v roku 2018, 

opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov 

 

V máji 2018 bol podpísaný Protokol o výsledku kontroly Individuálna účtovná závierka 

Ministerstva financií Slovenskej republiky. K odporúčaniam NKÚ SR uvedených v závere 

protokolu boli zo strany MF SR prijaté osobitné opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

Opatrenie vzťahujúce sa k činnosti kapitoly VPS a vyjadrenie odborných útvarov k jeho 

zabezpečeniu: 

V gescii sekcie rozpočtovej politiky sa v súčasnosti nachádza 1 pohľadávka, ktorú by bolo 

možné odpísať. Ide o NFV voči obchodnej spoločnosti Lom Cementáreň Vápenka, Werk 7, 

spol. s r. o., v konkurze, pri ktorej súd vykonal výmaz z obchodného registra dňa 02. 07. 2013. 

Čiastočne spĺňajú kritériá na  odpis 2 pohľadávky, ktoré eviduje sekcia rozpočtovej politiky. 

- NFV poskytnutá obchodnej spoločnosti Podpolianske strojárne Detva, a. s., v likvidácii 

(ďalej len ako „PS Detva, a.s., v likvidácii“),  pri ktorej súd 30.05.2018 rozhodol, že zrušuje 

konkurz na majetok úpadcu  

- NFV poskytnutá obchodnej spoločnosti Severoslovenské tehelne, a. s., v likvidácii 

(ďalej len ako „SS tehelne, a.s., v likvidácii), pri ktorej súd pohľadávku MF SR zaradil ako 

pohľadávku III. triedy, no z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov veritelia tejto skupiny 

neboli uspokojení.  

Jednou z podmienok na zaradenie pohľadávky do materiálu s návrhom na zníženie stavu ŠFA 

na rokovanie vlády je výmaz z obchodného registra, ktorú nespĺňajú spoločnosti PS Detva, a.s., 

v likvidácii a SS tehelne, a.s., v likvidácii. Poznamenávame, že nie je bežná prax na 

predkladanie materiálu do vlády s jednou pohľadávkou, a preto navrhujeme predložiť na 

rokovanie vlády materiál s návrhom na zníženie stavu ŠFA v čase, keď bude nazhromaždené 

väčšie množstvo pohľadávok spĺňajúcich kritériá na odpis.  

 



V tejto súvislosti sekcia rozpočtovej politiky oslovila aj sekciu štátneho výkazníctva, ktorá však 

rovnako nedisponuje takým množstvom pohľadávok v jej gescii, aby pripravila materiál na 

zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávok na rokovanie 

vlády. 

Pri pohľadávkach z NFV poskytnutých: Závody ťažkého strojárstva Bardejov, a. s., v konkurze 

a Ferrenit, a. s., v konkurze v súčasnosti stále prebiehajú konkurzné konania. Ich evidenciu má 

z uvedeného dôvodu vo vecnej pôsobnosti samostatné oddelenie právne a nie je splnený právny 

základ na ich odpísanie. 

Plnenie opatrenia:  

Opatrenie je v plnení - sekcia rozpočtovej politiky v roku 2018 nepripravila materiál na 

rokovanie vlády na zníženie štátnych finančných aktív, pričom v ďalšom období bude naďalej 

spolupracovať so sekciou štátneho výkazníctva a opätovne preskúmavať stav obchodných 

spoločností, pri ktorých ministerstvo financií eviduje pohľadávky z poskytnutých NFV.  

 


