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S  T  A  N  O  V  I  S  K O 

 

k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

 v znení neskorších predpisov  

 

 

 

I. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister financií 

Slovenskej republiky Ladislav Kamenický na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky 

č. 50 zo 6. februára 2019 k Auditu legislatívy z pohľadu goldplatingu.  

 

 

II. 

 

Cieľom  predloženého návrhu zákona je 

 vymedzenie  účtovných  jednotiek, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné 

informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti, 

 úprava veľkostných podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť 

riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo 

audítorskou spoločnosťou, 

 zavedenie povinnosti overenia údajov vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky 

štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou pre účtovné jednotky, ktoré 

nespadajú pod dohľad NBS; audítor overuje, či tieto údaje sú v súlade s účtovnou 

závierkou zostavenou podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. 

 

Predkladateľ deklaruje súlad návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, 

ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi 

predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, ako aj  súlad s právom Európskej únie. 

 

Návrh zákona podľa predkladateľa nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na 

manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana a má 

mierne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.  

Návrh predloženého zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového 

konania a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá s rozpormi (s NKÚ SR, 

SKAU  a  SKDP). 
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III. 

  
Predložený návrh zákona bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky dňa 13. augusta 2019. Po jeho prerokovaní Legislatívna rada vlády 

Slovenskej republiky odporučila predkladateľovi zapracovať jej pripomienky a predložiť 

návrh zákona v upravenom novom znení na rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

 

IV. 

Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky konštatuje, že                  

v predloženom znení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov sú pripomienky (9 pripomienok) Legislatívnej 

rady vlády Slovenskej republiky zapracované a odporúča vláde Slovenskej republiky návrh 

zákona schváliť v predloženom znení. 

 

 

 

Bratislava  20. augusta  2019 


