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Zásady odborného vzdelávania
vládnych audítorov

Číslo: MF/7309/2011-1414

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Zásady odborného vzdelávania vládnych audítorov (ďalej len „zásady odborného vzdeláva-
nia“) upravujú podmienky zabezpečovania odborného vzdelávania vládnych audítorov (ďalej
len „odborné vzdelávanie“) v súlade s ustanovením § 35g zákona č. 502/2001 Z. z. o finanč-
nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“).

(2) Odborné vzdelávania je podľa § 35g ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
priebežné získavanie, obnovenie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odbor-
ných schopností po celý čas vykonávania vládneho auditu.

(3) Odborné vzdelávanie zabezpečuje v zmysle § 35g ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnú-
tornom audite Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).

(4) Vládny audítor je v súlade s § 35g ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite povin-
ný zúčastňovať sa odborného vzdelávania. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vykonávanie štát-
nej služby podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. g) bod 1. a 3. zákona č. 400/2009 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na čas neprí-
tomnosti štátneho zamestnanca v štátnej službe z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodi-
čovskej dovolenky a dočasne pracovnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre choro-
bu alebo úraz.

(5) Ak sa vládny audítor na odbornom vzdelávaní nezúčastňuje, môže byť podľa § 35g ods. 5 zá-
kona o finančnej kontrole a vnútornom audite odvolaný.

Čl. 2

Kritériá a spôsob hodnotenia
odborného vzdelávania

(1) Odborné vzdelávanie realizuje ministerstvo financií v rámci vzdelávacieho cyklu, ktorým sa ro-
zumie cyklus dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov od 1. januára do 31. decembra nasle-
dujúceho roka.

(2) Kritériom hodnotenia odborného vzdelávania je získanie minimálneho počtu kreditov za jednot-
livý vzdelávací cyklus. Kreditom na účely týchto zásad odborného vzdelávania sa rozumie jed-
notka určená na hodnotenie odborného vzdelávania.

(3) Na splnenie kritérií odborného vzdelávania za jednotlivý vzdelávací cyklus je potrebné získať
minimálne 240 kreditov za absolvované vyučovacie hodiny. Jedna vyučovacia hodina (ďalej
len „hodina“) trvá 45 minút. Ak bude zamestnanec vymenovaný za vládneho audítora v priebe-
hu vzdelávacieho cyklu, pre výpočet minimálneho počtu kreditov pripadá na každý mesiac od
mesiaca nasledujúceho po vymenovaní za vládneho audítora až do ukončenia príslušného
vzdelávacieho cyklu 10 kreditov.

(4) Do odborného vzdelávania môže ministerstvo financií v súlade s § 35g ods. 2 a ods. 3 zákona
o finančnej a vnútornom audite uznať i účasť vládneho audítora na iných formách vzdelávania
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a jeho aktívnu lektorskú činnosť najmä v oblasti auditu a kontroly, rozpočtových pravidiel verej-
nej správy, verejného obstarávania, správy majetku štátu, účtovníctva, správneho konania, po-
skytovania pomoci z fondov Európskej únie a ostatných finančných nástrojov a medzinárodne
uznávaných audítorských štandardov.

(5) Ministerstvo financií podľa § 35g ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite rovna-
kú tému do odborného vzdelávania v rámci jedného vzdelávacieho cyklu započíta len raz.

(6) Do odborného vzdelávania sa zarátava

a) odborné vzdelávanie organizované ministerstvom financií v rámci ročného plánu odborné-
ho vzdelávania vládnych audítorov (ďalej len „ročného plánu“),

b) iné formy vzdelávania – odborné vzdelávanie mimo ročného plánu organizované v rámci
inštitúcie, v ktorej je vládny audítor zamestnaný alebo organizované inými inštitúciami,

c) lektorská činnosť vládneho audítora.

(7) Za každú hodinu preukázateľnej účasti vládneho audítora na odbornom vzdelávaní organizo-
vanom ministerstvom financií v rámci ročného plánu alebo za každú uznanú hodinu preukáza-
teľnej účasti vládneho audítora na iných formách vzdelávania vládny audítor získa 6 kreditov.

(8) Za každú hodinu preukázateľnej lektorskej činnosti vládny audítor získa 12 kreditov.

(9) Ak vládny audítor počas vzdelávacieho cyklu získal viac kreditov ako je ich minimálny počet,
môže si do nasledujúceho vzdelávacieho cyklu preniesť najviac 20 kreditov.

(10) Uznávanie účasti na iných formách vzdelávania a lektorskej činnosti vládneho audítora v oblas-
tiach uvedených v odseku 4 ministerstvo financií posúdi na základe žiadosti o uznanie účasti na
iných formách vzdelávania/lektorskej činnosti do odborného vzdelávania (ďalej len „žiadosť“)
podanej vládnym audítorom pred realizáciou vzdelávacej aktivity alebo lektorskej činnosti.
Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

(11) Účasť na iných formách vzdelávania a lektorská činnosť vládneho audítora sa preukazuje potvr-
dením inštitúcie, ktorá odborné vzdelávanie organizovala, resp. pre ktorú vládny audítor vyko-
nával lektorskú činnosť. Vzor „Potvrdenia o účasti vládneho audítora na vzdelávacej aktivi-
te/lektorskej činnosti“ je uvedený v prílohe č. 2.

(12) Ministerstvo financií môže uznať účasť vládneho audítora na iných formách vzdelávania a lek-
torskú činnosť vládneho audítora v oblastiach uvedených v odseku 4 aj dodatočne po ich reali-
zácii, a to na základe žiadosti o uznanie účasti na iných formách vzdelávania/lektorskej činnos-
ti podanej vládnym audítorom.

(13) Ministerstvo financií posúdi žiadosť vládneho audítora podľa odsekov 10 alebo 12 a zašle
vládnemu audítorovi stanovisko na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti do 10 kalendárnych
dní od doručenia žiadosti.

(14) Po ukončení vzdelávacieho cyklu vládny audítor vyplní údaje o absolvovanom odbornom vzde-
lávaní do tlačiva „Údaje o absolvovanom odbornom vzdelávaní vládneho audítora“. Podpísa-
né tlačivo, a v prípade účasti na iných formách vzdelávania/lektorskej činnosti aj potvrdenie
o účasti na iných formách vzdelávania/lektorskej činnosti, zašle vládny audítor písomne na mi-
nisterstvo financií do konca februára nasledujúceho roka. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 3.

(15) Odborné vzdelávanie hodnotí ministerstvo financií pravidelne po ukončení vzdelávacieho cyk-
lu. Hodnotenie ministerstvo financií písomne zašle vládnemu audítorovi a na vedomie vedúcemu
auditujúceho orgánu do konca apríla po ukončení vzdelávacieho cyklu.

(16) Ak vládny audítor dosiahol minimálny počet kreditov, ministerstvo financií hodnotí splnenie pod-
mienok odborného vzdelávania výsledkom hodnotenia „splnil“. Ak vládny audítor nedosiahol
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minimálny počet kreditov, ministerstvo financií hodnotí splnenie podmienok odborného vzdelá-
vania výsledkom hodnotenia „nesplnil“.

(17) Ak vládny audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom
audite nesplnil podmienky odborného vzdelávania podľa zásad odborného vzdelávania,
ministerstvo financií predloží návrh na odvolanie vládneho audítora príslušnému ministrovi
v zmysle § 35g ods. 5 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

(18) Ak vládny audítor ministerstva financií, vládny audítor správy finančnej kontroly a vládny audítor
inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite ne-
splnil podmienky odborného vzdelávania podľa zásad odborného vzdelávania, sekcia auditu
a kontroly predloží návrh na odvolanie vládneho audítora ministrovi financií v zmysle § 35g
ods. 5 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

(1) Minister financií Slovenskej republiky splnomocňuje generálneho riaditeľa sekcie auditu a kon-
troly na prijímanie a schvaľovanie zmien a doplnkov zásad odborného vzdelávania vládnych
audítorov.

(2) Zásady odborného vzdelávania vládnych audítorov nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Príloha č. 1

Žiadosť vládneho audítora
o uznanie účasti na iných formách vzdelávania/lektorskej činnosti*

do odborného vzdelávania vládnych audítorov

Titul: ...............................Meno: ...................................................Priezvisko: ..............................................................................

Zamestnávateľ: .............................................................................................................................................................................

e-mailová adresa vládneho audítora: .........................................................................................................................................

týmto žiadam o uznanie účasti na nižšie uvedenej vzdelávacej aktivite/lektorskej činnosti* do odborného vzdelávania
vládnych audítorov.

Názov vzdelávacej aktivity/téma lektorskej činnosti*: ..............................................................................................................

Názov a sídlo organizátora vzdelávacej aktivity: ......................................................................................................................

Dátum a miesto konania vzdelávacej aktivity/lektorskej činnosti*: ..........................................................................................

Dátum: ............................................................

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

podpis vládneho audítora

Príloha: bližšia špecifikácia vzdelávacej aktivity/lektorskej činnosti (napr.: program)

* Nehodiace sa prečiarknite.



Príloha č. 2

Potvrdenie o účasti vládneho audítora na vzdelávacej aktivite/lektorskej činnosti*

Titul: ...............................Meno: ...................................................Priezvisko: ..............................................................................

Zamestnávateľ: .............................................................................................................................................................................

e-mailová adresa vládneho audítora: .........................................................................................................................................

Názov vzdelávacej aktivity/téma lektorskej činnosti*: .............................................................................................................

Názov a sídlo organizátora vzdelávacej aktivity: ...................................................................................................................

Miesto a dátum konania vzdelávacej aktivity/lektorskej činnosti*: .......................................................................................

Dátum: .........................................................

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

podpis zamestnanca organizátora vzdelávacej aktivity

* Nehodiace sa prečiarknite.



Príloha č. 3

Údaje o absolvovanom odbornom vzdelávaní vládneho audítora

I. Základné údaje

Titul: ......................... Meno: ......................................... Priezvisko: ......................................................................................

Vymenovaný za vládneho audítora dňa: ............................................................................................................................

Vzdelávací cyklus: ........... Minimálny počet kreditov: ..........................................................................................................

Zamestnávateľ: ........................................................................................................................................................................

Telefón: .........................................................................  E-mail: .............................................................................................

II. Absolvované vzdelávacie aktivity organizované Ministerstvom financií SR

P. č. Názov vzdelávacej aktivity Lektor Dátum
realizácie

Počet
vyučovacích

hodín

Počet kreditov

vyplní
vládny
audítor

vyplní
Ministerstvo
financií SR

1.

2.

3.

4.

Počet kreditov spolu

III. Ostatné absolvované vzdelávacie aktivity (zahŕňa iné formy vzdelávania a lektorskú činnosť)

P. č. Názov vzdelávacej aktivity
Počet

vyučovacích
hodín

Dátum
realizácie Dátum uznania

Počet kreditov

vyplní
vládny
audítor

vyplní
Ministerstvo
financií SR

1.

2.

3.

4.

Počet kreditov spolu

IV. Požiadavka na témy odborného vzdelávania v nasledujúcich rokoch
(Ministerstvo financií SR zváži pri príprave ročného plánu odborného vzdelávania vládnych audítorov)

P. č. Názov vzdelávacej aktivity

1.

2.

3.

4.

5.

V........................................................dňa.................................... Podpis: .................................................



Hodnotenie odborného vzdelávania vládneho audítora
(vyplní Ministerstvo financií SR)

Titul: .............................. Meno: ........................................... Priezvisko: .....................................................................................

Vymenovaný za vládneho audítora dňa: ..................................................................................................................................

Vzdelávací cyklus: ...............................................................Minimálny počet kreditov: ............................................................

Zamestnávateľ: .............................................................................................................................................................................

Telefón: ................................................................................. E-mail: ............................................................................................

Počet kreditov získaných počas vzdelávacieho cyklu: ..........................................................

Počet presunutých kreditov: ..........................................................
(z predchádzajúceho hodnoteného obdobia)

Celkový počet získaných kreditov: ..........................................................

Dátum kontroly údajov a hodnotenia: ..........................................................

Údaje skontroloval a vyhodnotil: ..........................................................
(meno, priezvisko zamestnanca sekcie auditu a kontroly)

Výsledok hodnotenia: ..........................................................
(splnil/nesplnil)

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

(podpis oprávneného zamestnanca Ministerstva financií SR)
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/7114/2011-732
o uverejnení vzoru daňového priznania, dodatočného daňového priznania,

žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 553/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje
vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie

spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane
z minerálneho oleja a poučenia na vyplnenie daňového priznania, dodatočného

daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejňuje vzor daňového priznania, dodatočného da-
ňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Sloven-
skej republiky č. 553/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňo-
vého priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky súčasne uverejňuje poučenie na vyplnenie daňového pri-
znania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Poučenie

na vyplnenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania,
žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti
o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z.

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Všeobecne

Tlačivo vypĺňa a predkladá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorou je daňový dlžník alebo
žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) v lehotách podľa prísluš-
ných ustanovení zákona.

Daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“) zapíše do príslušných
sekcií tlačiva iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje nedopĺňa. Kolónky
a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo minerálneho oleja uvedie daňový subjekt vždy na tri desatinné miesta.

K prvej strane tlačiva

1. V kolónke „Colný úrad“ daňový subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktoré-
mu podáva daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo do-
datočnú žiadosť o vrátenie dane:

5100 Colný úrad Banská Bystrica,

5200 Colný úrad Bratislava,

5600 Colný úrad Košice,

5300 Colný úrad Michalovce,

6100 Colný úrad Nitra,

6200 Colný úrad Prešov,

6600 Colný úrad Trenčín,

5800 Colný úrad Trnava,

6000 Colný úrad Žilina.

2. V kolónke „Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatoč-
ná žiadosť o vrátenie dane“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh da-
ňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane, ktoré podáva. Daňový subjekt označí na tlači-
ve len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v tlačive budú súvisieť s ozna-
čeným druhom daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane a konkrétnym zdaňovacím
obdobím.

Ak daňový subjekt podáva opravné daňové priznanie v súlade s § 39 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-
nančných orgánov v znení neskorších predpisov, uvedie pod textom „dodatočné daňové pri-
znanie“ text „opravné daňové priznanie“.

3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac a rok, za ktoré sa daňové priznanie alebo do-
datočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná žiadosť o vrátenie
dane podáva. Údaje uvádza za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za roky na-
príklad v tvare 08 alebo 99. Daňový dlžník podľa § 14 ods. 3 zákona (t. j. neuvedený v § 14
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ods. 2 zákona) v tejto kolónke uvedie aj deň vzniku daňovej povinnosti napríklad v tvare 01 až
31.

4. V kolónke „Počet 2. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených druhých strán daňového priznania
alebo dodatočného daňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej
žiadosti o vrátenie dane, napríklad 01, 02 ...

5. V kolónke „Počet 3. strán“ uvedie počet všetkých vyplnených tretích strán daňového priznania
alebo dodatočného daňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej
žiadosti o vrátenie dane, napríklad 01, 02 ...

6. V kolónke v časti „Registračné číslo pre spotrebnú daň“ a „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň
z minerálneho oleja (EČSPDMO)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie registračné číslo pre spotreb-
nú daň a evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja, ktoré bolo právnickej osobe
alebo fyzickej osobe pridelené colným úradom pri registrácii. Právnická osoba, ktorej colný
úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň
z minerálneho oleja, v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja
(EČSPDMO/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO). Fyzická oso-
ba, ktorej colný úrad nepridelil registračné číslo pre spotrebnú daň alebo evidenčné číslo pre
spotrebnú daň z minerálneho oleja, v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho
oleja (EČSPDMO/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné číslo.

V časti „Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane“ uvedie obchodné meno, ak ide o právnickú
osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie podľa predtlače adresu sídla právnic-
kej osoby alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie, doda-
točné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane.

7. V kolónke „Identifikácia príslušnej platby“ uvedie variabilný symbol a špecifický symbol, ktoré
daňovému dlžníkovi určil colný úrad.

8. V kolónke „Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie
dane“ pri žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane alebo, ak pre-
vádzkovateľ daňového skladu uplatňuje vrátenie dane daňovým priznaním alebo dodatočným
daňovým priznaním, uvedie číslo účtu žiadateľa o vrátenie dane a kód banky, v ktorej je vedený
tento účet.

9. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie daňový subjekt meno a priezvisko, ak je fyzická oso-
ba, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za daňového dlžníka, ak je daňo-
vý dlžník právnická osoba. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú
adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s daňovým sub-
jektom, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt, ak je ním právnická
osoba. V poslednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania alebo do-
datočného daňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej žiadosti
o vrátenie dane v tvare dd/mm/rr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky
uvedené údaje sú správne a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdi-
vých údajov.

10. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové
priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú žiadosť o vrátenie dane“ uvedie daňový subjekt
meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové pri-
znanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane. V kolónke
tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný
úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá vypracovala daňové priznanie ale-
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bo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žia-
dosť o vrátenie dane.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo
žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane daňovým subjektom, resp. je
ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt kontaktné údaje už nemusí znova vypĺ-
ňať, pokiaľ ich už uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia.

11. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej
osoby“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové pri-
znanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná
žiadosť o vrátenie dane prijaté colným úradom a podpis zamestnanca colného úradu a odtla-
čok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evi-
denčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kon-
troly, porovnanie výšky zábezpeky na daň s výškou dane pripadajúcou na vydaný minerálny
olej a podobne.

K druhej strane tlačiva

Stranu 2 tlačiva vypĺňa daňový subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 12 až 22. Strana 2
tlačiva je rozdelená do štyroch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvádza daňový subjekt údaje pod-
ľa predtlače za jeden druh minerálneho oleja označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Znenie
bodov 13 až 20 tohto poučenia uplatní daňový subjekt pri vyplňovaní údajov vo všetkých štyroch sek-
ciách druhej strany tlačiva, a to podľa vyznačených druhov minerálneho oleja. Ak počet druhov mine-
rálneho oleja je vyšší ako počet sekcií na strane 2, vyplní ďalšie druhé strany (Strana 2).

12. V kolónke „Strana 2 � �/� �“ vyplní príslušné poradové číslo druhej strany z celkového počtu
všetkých vyplnených druhých strán (napr. ak bude vyplnená jedna strana 2 uvedie údaj 01/01,
ak budú vyplnené dve strany 2 uvedie údaj 01/02, t. j. prvá strana z celkového počtu vyplne-
ných strán „Strana 2“ a 02/02, t. j. druhá strana z celkového počtu vyplnených strán „Stra-
na 2“).

13. V kolónke „EČSPDMO/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho ole-
ja alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným čís-
lom pre spotrebnú daň z minerálneho oleja alebo identifikačným číslom organizácie alebo rod-
ným číslom uvedeným na prvej strane.

14. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ druh minerálneho oleja, za ktorý vypĺňa
údaje v príslušnej sekcii. Kolónku označenú písmenom „A“ označí symbolom „x“, ak ide o mine-
rálny olej bez ustanovenej sadzby dane, ktorý bol použitý na iné účely ako pohonná látka ale-
bo palivo.

15. V riadku 2 uvedie sadzbu dane v eurách/1000 l alebo v eurách/1000 kg, prislúchajúcu pred-
metu dane (druhu minerálneho oleja) vyznačeného v riadku 1 podľa príslušného ustanovenia
zákona uvedeného v riadku 1.

16. V riadku 3 uvedie celkové množstvo vydaného minerálneho oleja v príslušných merných jednot-
kách vrátane vlastnej spotreby.

17. V riadku 4 uvedie množstvo minerálneho oleja v príslušných merných jednotkách z množstva mi-
nerálneho oleja uvedeného v riadku 3, ktoré je vydané v pozastavení dane.

18. V riadkoch 5, 6, 7 a 8 uvedie množstvo minerálneho oleja v príslušných merných jednotkách
z množstva minerálneho oleja uvedeného v riadku 3, ktoré je oslobodené od dane podľa prí-
slušných ustanovení § 10 zákona.
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19. V riadku 9 uvedie množstvo minerálneho oleja v príslušných merných jednotkách, z ktorého si
uplatňuje vrátenie dane podľa § 15 zákona.

20. V riadku 10 uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo minerálneho oleja v príslušných mer-
ných jednotkách, z ktorého bude platiť daň alebo so záporným znamienkom (-) množstvo mine-
rálneho oleja, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane. Pri daňovom sklade sa toto množstvo vypočí-
ta ako rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja uvedeného v riadku 3 a množstvom minerál-
neho oleja, ktoré je súčtom množstva minerálneho oleja uvedeného v riadkoch 4 až 9.

21. V riadku 11 uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo minerálne-
ho oleja uvedené v riadku 10. Daň sa zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eur nadol a od 0,005
vrátane nahor.

Daň v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a uvedie sa s kladným znamienkom (+).

Ak súčet množstva minerálneho oleja v riadkoch 4 až 9 je vyšší ako množstvo minerálneho oleja
uvedené v riadku 3, uvedie daň so záporným znamienkom (-).

Vrátenie dane v eurách vypočíta ako súčin riadkov 2 a 10 a uvedie sa so záporným znamien-
kom (-).

22. Kolónku „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ vypĺňa daňový subjekt na posled-
nej vyplnenej strane 2. V prvom riadku uvedie sumu, ktorá je súčtom súm uvedených v jednotli-
vých sekciách riadku 11 na všetkých vyplnených druhých stranách. Výslednú daň uvedie s klad-
ným znamienkom (+). Výsledné vrátenie dane uvedie so záporným znamienkom (-).

V druhom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane v eurách uvádza daňový subjekt slovom, na-
príklad, ak je daňová povinnosť 35 eur a 11 eurocentov vypíše sa „tridsaťpäť eur a jedenásť
eurocentov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uplatnená so
záporným znamienkom, uvedie slovo „mínus“.

Ak daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie dane podáva dodatočné daňové priznanie alebo
dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu
alebo žiadosti o vrátenie dane uvedie v príslušných riadkoch, ktoré sa opravujú, a to s prísluš-
ným znamienkom.

K tretej strane tlačiva

Stranu 3 tlačiva vypĺňa daňový dlžník podľa pokynov uvedených v bodoch 23 až 36. Strana 3 tla-
čiva je rozdelená do dvoch sekcií, pričom do jednotlivých sekcií uvedie daňový dlžník údaje podľa
predtlače za jeden druh minerálneho oleja označeného symbolom „x“ v políčku riadka 1. Každá sek-
cia má dva stĺpce na vyjadrenie množstva minerálneho oleja a množstva biogénnej látky, ktoré tento
minerálny olej obsahuje v 1 000 l a v 1 000 kg. Ak počet druhov minerálneho oleja je vyšší ako počet
sekcií na strane 3, vyplnia sa ďalšie tretie strany (Strana 3).

23. V kolónke „Strana 3 � �/� �“ vyplní daňový dlžník príslušné poradové číslo tretej strany z cel-
kového počtu všetkých vyplnených tretích strán (napr. ak bude vyplnená jedna strana 3 uvedie
údaj 01/01, ak budú vyplnené dve strany 3 uvedie údaj 01/02, t. j. prvá strana z celkového
počtu vyplnených strán „Strana 3“ a 02/02, t. j. druhá strana z celkového počtu vyplnených
strán „Strana 3“).

24. V kolónke „EČSPDMO/IČO/RČ“ uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho ole-
ja alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným čís-
lom pre spotrebnú daň z minerálneho oleja alebo identifikačným číslom organizácie alebo rod-
ným číslom uvedeným na prvej strane.
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25. V riadku 1 v príslušnom políčku vyznačí symbolom „x“ druh minerálneho oleja, za ktorý vypĺňa
údaje v príslušnej sekcii.

26. V riadku 2 uvedie daňový dlžník množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povin-
nosť za príslušný kalendárny mesiac v 1 000 l a v druhom stĺpci tohto riadka uvedie toto množ-
stvo v 1 000 kg . Údaj o množstve minerálneho oleja v 1 000 l alebo v 1 000 kg je súčet množ-
stiev minerálneho oleja v 1 000 l alebo v 1 000 kg za jednotlivé dodávky minerálneho oleja,
ktoré uviedol do daňového voľného obehu v príslušnom kalendárnom mesiaci.

27. V riadku 3 uvedie množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť od začiatku
kalendárneho roka v 1 000 l a v druhom stĺpci tohto riadka uvedie toto množstvo v 1 000 kg .

28. V riadku 4 uvedie množstvo biodiesla v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené v percentách objemu.

29. V riadku 5 uvedie množstvo biodiesla v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené 1000 l (prvý stĺpec) a v 1000 kg (druhý stĺpec).

30. V riadku 6 uvedie množstvo biodiesla v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 3 vyjadrené 1000 l (prvý stĺpec) a v 1000 kg (druhý stĺpec).

31. V riadku 7 uvedie množstvo bioetanolu v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené v percentách objemu.

32. V riadku 8 uvedie množstvo bioetyltercbutyléteru (bioETBE) v minerálnom oleji, ktoré uviedol do
daňového voľného obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené v percentách objemu.

33. V riadku 9 uvedie množstvo bioetanolu v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľného
obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené 1000 l (prvý stĺpec) a v 1000 kg (druhý stĺpec).

34. V riadku 10 uvedie množstvo bioetyltercbutyléteru (bioETBE) v minerálnom oleji, ktoré uviedol
do daňového voľného obehu z množstva v riadku 2 vyjadrené 1000 l (prvý stĺpec) a v 1000 kg
(druhý stĺpec).

35. V riadku 11 uvedie množstvo bioetanolu v minerálnom oleji, ktoré uviedol do daňového voľné-
ho obehu z množstva v riadku 3 vyjadrené 1000 l (prvý stĺpec) a v 1000 kg (druhý stĺpec).

36. V riadku 12 uvedie množstvo bioetyltercbutyléteru (bioETBE) v minerálnom oleji, ktoré uviedol
do daňového voľného obehu z množstva v riadku 3 vyjadrené 1000 l (prvý stĺpec) a v 1000 kg
(druhý stĺpec).

Pri prepočte merných jednotiek z objemových (1 000 l) na hmotnostné (1 000 kg) použije daňový
dlžník tieto konštanty, odvodené z hustôt jednotlivých biogénnych látok:

– biodiesel 0,883,

– bioetanol 0,790,

– bioETBE 0,744,

– bioETBE v litroch na bioetanol v litroch 0,470,

– bioETBE v kg na bioetanol v kg 0,371.
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Strana 1* Nehodiace sa prečiarknite.

podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len
”
zákon )“

SPOTREBNÁ DAŇ
Z MINERÁLNEHO OLEJA

SPDMO

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Úradné záznamy colného úradu Odtlačok pečiatky colného úradu

Podpis
poverenej
osoby

Dátum prijatia . . 2 0

Variabilný symbol Špecifický symbol
Identifikácia
príslušnej
platby

Daňový dlžník/žiadateľ o vrátenie dane*

Ulica Číslo

PSČ Obec

(Vyznačte x)

daňové priznanie
Colný úrad

žiadosť o vrátenie dane

dodatočné daňové priznanie

dodatočná žiadosť o vrátenie dane

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z minerálneho oleja (EČSPDMO)/IČO/rodné číslo (RČ)*Registračné číslo pre spotrebnú daň

S K

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne
a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených
s uvedením nepravdivých údajov.

Meno a priezvisko daňového dlžníka/žiadateľa o vrátenie dane alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňového dlžníka/
žiadateľa o vrátenie dane*

PodpisDátum . . 2 0

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočnú
žiadosť o vrátenie dane*

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Rok

Zdaňovacie obdobie

Mesiac
Počet
2. stránDeň

2 0 Počet
3. strán

Číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky žiadateľa o vrátenie dane



Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

v pozastavení dane

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého
sa uplatňuje vrátenie dane (§ 15 zákona)

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]

Minerálny olej podľa paragrafu
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Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) * v eurách

Slovom v eurách

Sadzba dane v eurách/1 000 l
alebo veurách /1 000 kg
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6.1a2 6.1b 6.1c 6.1e

6.1f1 6.1f2 6.3

6.1a1 6.1d1 6.1d2

6.4 A

Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

v pozastavení dane

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého
sa uplatňuje vrátenie dane (§ 15 zákona)

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]
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za príslušný kalendárny
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podľa riadku 2 v % objemu

,5 ,biodiesel z množstva
podľa riadku 2
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podľa riadku 3

7
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3

Oznámenie
o oprave textu v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek
účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu
údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky

účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania

Vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2010 na strane 425 v riadku 07 sa slová „Z úverová pôži-
čiek“ nahrádzajú slovami „Z úverov a pôžičiek“.
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

4

Bratislavský samosprávny kraj

Číslo spisu: 107019/2010-DP/8A Bratislava 29. 11. 2010
Referent: Ing. Sosenková, tel.: 02/48264700

Cenový výmer č. 1/2010
Bratislavský samosprávny kraj v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007

a § 14a ods. 6 a § 15 ods. 2 písm. d) zákona č 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov po dohode s dopravcom vydáva rozhodnutie, ktorým v územnom obvode Bratislavské-
ho samosprávneho kraja určuje maximálne ceny tovaru, vrátane DPH

Číselný kód
klasifikácie produkcie

Tovar

60.21.2
60.21.3

Vnútroštátna pravidelná autobusová doprava osôb, ak
vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú
nepresahuje 100 km

(Neplatí pre mestskú hromadnú dopravu a pre diaľkovú pravidelnú autobusovú dopravu.)

A)

Tarifná
vzdialenosť Jednosmerné

obyčajné cestovné
Jednosmerné

obyčajné cestovné
z dopravnej karty

Jednosmerné
osobitné cestovné

Jednosmerné
osobitné cestovné
z dopravnej kartykm

do 4 0,60 0,40 0,30 0,24

5 – 7 0,70 0,50 0,35 0,27

8 – 10 0,80 0,60 0,40 0,35

11 – 13 1,00 0,70 0,50 0,40

14 – 17 1,10 0,80 0,60 0,45

18 – 20 1,20 0,90 0,70 0,50

21 – 25 1,40 1,10 0,80 0,60

26 – 30 1,70 1,40 0,85 0,75

31 – 35 1,90 1,60 0,95 0,85

36 – 40 1,95 1,80 1,05 1,00

41 – 45 2,10 1,95 1,10 1,05

46 – 50 2,35 2,20 1,20 1,15

51 – 55 2,60 2,50 1,30 1,25

56 – 60 2,75 2,65 1,40 1,30

61 – 70 3,10 3,05 1,60 1,55
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71 – 80 3,50 3,40 1,80 1,70

81 – 90 4,00 3,90 2,10 2,00

91 – 100 4,40 4,25 2,25 2,20

B) Jednosmerné osobitné cestovné občanov po dovŕšení 70 rokov 0,20 €

C) Bezplatné cestovné

K bodu A)

1) Jednosmerné obyčajné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na jed-
nosmerné osobitné cestovné a bezplatné cestovné.

2) Jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré vyko-
návajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného dopravnou kartou.

3) Jednosmerné osobitné cestovné – je cena za prepravu

3.1 detí do dovŕšenia 15. roku veku,

3.2 sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,

3.3 žiakov a študentov do dovŕšenia 26. roku veku, študujúcich v dennej forme štúdia

a) na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia

b) na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia do
získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

c) v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné štúdium na školách zriadených
v Slovenskej republike,

3.4 ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP-S,

3.5 sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

3.6 rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych
a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.

4) Jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré si uplat-
ňujú nárok na jednosmerné osobitné cestovné a úhradu vykonávajú dopravnou kartou.

K bodu B)

Jednosmerné osobitné cestovné občanov po dovŕšení 70 rokov veku – je cena za prepravu
za každých aj začatých 25 km.

K bodu C)

Bezplatné cestovné

Bezplatne sa prepravujú:

1) sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových
pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
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1) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov v zne-
ní neskorších predpisov.

2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov.



2) invalidný vozík, detský kočík ťažko zdravotne postihnutých osôb a vodiaci pes ťažko zdravotne
postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.

Nárok na jednosmerné osobitné cestovné a bezplatné cestovné preukazujú oprávnené oso-
by týmito dokladmi:

– preukazom totožnosti u osôb podľa bodu B),

– preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu A) 3.4,3.5 a C 2),

– preukazom sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky u osôb podľa bodu C1),

– dopravnou kartou, resp. preukazom v papierovej forme vystaveným dopravcom na základe potvr-
denia školy na príslušný školský rok u osôb podľa bodu A)3.3, s platnosťou do 31. 8. príslušného
školského roka, platí aj pre študentov študujúcich v zahraničí,

– medzinárodným žiackym (študentským)preukazom – International Student Identity Card (ISIC kar-
ta) vydaným príslušnou školou s povinne aktivovanou dopravnou časťou v elektronickej forme na
príslušný školský rok u osôb podľa bodu A)3.3 s platnosťou určenou príslušnou školou,

– preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené
u osôb podľa bodu A)3.6.

Ak je možné súčasne uplatniť osobitné cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len raz.

Zrušuje sa: cenový výmer BSK č. 1/2009 o určení maximálnych cien vo vnútroštátnej pravidelnej auto-
busovej doprave osôb zo dňa 22. 1. 2009.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ing. Pavol Frešo, v. r.
predseda
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