
Sekcia auditu a kontroly 

Ministerstvo financií SR vydáva v správnom konaní rozhodnutia: 

- vo veciach porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ako prvostupňový 

správny orgán aj ako odvolací orgán vo vzťahu k rozhodnutiam Úradu vládneho auditu) 

a uložení pokút podľa § 32 citovaného zákona, 

- o uložení pokút podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- o krátení príspevku za hlasy získané vo voľbách do NR SR a uložení pokút za nesplnenie 

povinností podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov,   

- o uložení pokút podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- o uložení pokút podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

- o uložení pokút podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov. 

 

 V pôsobnosti Ministerstva financií SR je : 

- vybavovať protesty prokurátora podané proti rozhodnutiam ministerstva vydaným 

v správnom konaní vo veciach dozoru nad sociálnym poistením a zabezpečovať činnosti 

súvisiace s rozhodovaním v správnom konaní o uložení pokút podľa osobitných predpisov 

vo veciach dozoru nad sociálnym poistením podľa zákona č. 461/2003 Z .z. o sociálnom 

poistení, 

 

- ukladať pokuty za nedodržanie podmienok poskytovania štátnej prémie k stavebnému 

sporeniu podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, 

 

- ukladať pokuty za nedodržanie účelovosti poskytovania hypotekárnych úverov so štátnym 

príspevkom a za nedodržanie podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym 

úverom. 

Rozhodnutie o uložení sankcie (odvod, penále, pokuta) možno napadnúť riadnymi opravnými 

prostriedkami (odvolanie, rozklad) a mimoriadnymi opravnými prostriedkami (obnova 

konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, protest prokurátora, 

preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom). 

Odvolanie je prípustné proti každému prvostupňovému rozhodnutiu, pokiaľ zákon 

neustanovuje inak, podáva sa na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, 

do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie je možno podať písomne, ústne 

do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť 



aj telegraficky alebo telefaxom s tým, že takéto odvolanie je potrebné do 3 dní doplniť písomne 

alebo ústne do zápisnice. 

Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom stupni, možno podať 

na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad. Ustanovenia 

o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade. Postup pre odvolacie 

konanie je stanovený v § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej 

len "zákon č. 71/1967 Zb."). 

Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa obnoví pri 

splnení zákonom stanovených podmienok. Obnova konania môže začať na základe návrhu 

účastníka konania alebo z úradnej moci, t. j. keď správny orgán nariadi obnovu vtedy, ak je 

na obnove konania všeobecný záujem a existuje niektorý zo zákonných dôvodov pre obnovu 

konania, ktoré sú taxatívne vymedzené. Vecne príslušný na povolenie obnovy konania je 

správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni. Návrh na povolenie obnovy konania 

je možno podať v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch 

obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Po uplynutí troch rokov 

od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu konania alebo obnovu konania 

nariadiť len vtedy ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom. Postup pre obnovu konania je 

stanovený v § 62 až 64 zákona č. 71/1967 Zb. 

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať mimo 

odvolacieho konania správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, 

ktorý toto rozhodnutie vydal. Účastník konania nemá právny nárok nato, aby príslušný správny 

orgán na základe podnetu "automaticky" začal z úradnej povinnosti konanie podľa § 65 alebo 

§ 66 zák. 71/1967 Zb. Ak správny orgán nezistí dôvod na preskúmanie právoplatného 

rozhodnutia, oznámi túto skutočnosť listom osobe, ktorá podnet podala. Ak správny orgán 

na základe vyhodnotenia obsahu podnetu dôjde k záveru, že v konkrétnom prípade existuje 

vysoká pravdepodobnosť porušenia zákona, začne konanie o preskúmanie rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania (§ 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.). Správny orgán po preskúmaní 

rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže pôvodné rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, ak 

bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne 

záväzným nariadením, najneskôr do uplynutia troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

napadnutého rozhodnutia. Postup na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je 

stanovený v § 65 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. 

Osobitným opravným prostriedkom je protest prokurátora. Protest prokurátora je možno 

uplatniť len v prípadoch ak bol rozhodnutím správneho orgánu porušený zákon alebo iný 

právny predpis. Prokurátor sa o nezákonnosti môže dozvedieť buď z vlastnej kontrolnej 

činnosti, z podnetu účastníka konania, ale aj od iných fyzických alebo právnických osôb, ktoré 

účastníkom konania neboli. Protest môže byť podaný v záujme účastníka konania, ako aj proti 

jeho záujmom. Protest prokurátora sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 

Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môžu účastníci konania odvolať /podať rozklad/. 

Súdy preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí 

orgánov verejnej správy. Žaloba sa musí podať na príslušný súd do dvoch mesiacov 

od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon 

neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Postup pri rozhodovaní o žalobách 

proti rozhodnutiam správnych orgánov, rozhodovaní o opravných prostriedkoch, pôsobnosť 

a vecná príslušnosť súdov sú stanovené v Správnom súdnom poriadku č. 162/2015 Z. z. 


