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Vec: Podnet na preskúmanie zákonnosti pri nakladaní s prostriedkami štátneho 

rozpočtu a podnet na preskúmanie podozrenia zo spáchania trestných činov 

porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužívania právomoci verejného 

činiteľa. 

 

 

Podávam týmto podnet na preskúmanie, či nedošlo k porušeniu zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). K porušeniu tohto 

zákona mohlo podľa mojich informácií prísť postupom premiéra Roberta Fica pri 

rozhodovaní o pouţití prostriedkov rezervy predsedu vlády.  

 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách „Na krytie nepredvídaných výdavkov 

nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia 

rozpočtovaných príjmov sa vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.“ 

 

Podľa § 10 ods. 2 písm. b) je rozpočtovou rezervou aj rezerva predsedu vlády. 

 

Podľa § 10 ods. 3 „Výšku rozpočtových rezerv schvaľuje národná rada zákonom o štátnom 

rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočtová rezerva podľa odseku 2 písm. a) a c) sa 

rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Rozpočtová rezerva podľa odseku 2 

písm. b) sa rozpočtuje v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky. O použití prostriedkov 

podľa odseku 2 písm. a) rozhoduje vláda na návrh ministra financií. O použití prostriedkov 

podľa odseku 2 písm. b) rozhoduje predseda vlády.“ 

 

Podľa medializovaných informácií boli prostriedky z rezervy predsedu vlády pouţité 

napríklad na výstavbu futbalových ihrísk, podporu fitnesky Evy Martinkovej, vydanie 

encyklopédie, či slovenský galavečer v Bruseli. Ţiadam Vás, aby ste preverili, či v týchto 

a v ďalších prípadoch pouţitia rezervy predsedu vlády išlo o krytie nepredvídaných výdavkov 

nevyhnutných na zabezpečenie hospodárenia alebo na krytie zníţenia rozpočtovaných 

príjmov, ako to stanovuje § 10 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách. V prípade, ţe 

prostriedky štátneho rozpočtu boli v rámci rozpočtovej rezervy predsedu vlády pouţité 

v rozpore s účelom, ktorý stanovuje zákon, ţiadam Vás, aby ste podnikli všetky opatrenia na 

predchádzanie porušovaniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, ktoré 

Vám ukladá zákon o prokuratúre. Zároveň Vás ţiadam, aby ste preverili zákonnosť vyuţitia 

rozpočtových prostriedkov z rezervy predsedu vlády nielen za rok 2010, ale aj za 

predchádzajúce roky. 

 

V prípade, ţe z vyššie poţadovaného preverovania vyplynie, ţe prostriedky z rezervy 

predsedu vlády boli pouţité v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, ţiadam Vás, 

aby ste preverili, či v súvislosti s tým neprišlo ku konaniu, ktoré naplnilo skutkovú podstatu 



trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku alebo zneuţívania 

právomoci verejného činiteľa. 

 

Podľa § 237 ods. 1 Trestného zákona „Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší 

všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú 

právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať 

cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ 

 

Podľa § 238 Trestného zákona „Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že 

poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť 

uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá 

sa odňatím slobody až na dva roky.“ 

 

V uvedenom prípade mohla byť podľa môjho názoru spôsobená škoda štátnemu rozpočtu 

Slovenskej republiky porušením povinnosti pouţívať prostriedky z rezervy predsedu vlády na 

„krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia 

alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov“, pričom táto povinnosť je ustanovená 

všeobecne záväzným právnym predpisom – zákonom o rozpočtovým pravidlám. 

 

Podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona „Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu 

alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, 

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, 

b)  prekročí svoju právomoc, alebo  

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,  
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov..“ 

 

V uvedenom prípade mohlo prísť podľa môjho názoru k vykonávaniu právomoci predsedu 

vlády spôsobom odporujúcim zákonu alebo k prekročeniu jeho právomoci pri nakladaní 

s rezervou predsedu vlády v úmysle zadováţiť inému neoprávnený prospech, keďţe pouţitie 

prostriedkov štátneho rozpočtu v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách nemoţno 

povaţovať za oprávnený prospech prijímateľa takýchto prostriedkov. 

 

 

S pozdravom  

 

 

Ondrej Dostál 

 

 

V Bratislave dňa 7. júna 2010. 

 

 

Príloha:  
Fico minul všetko. Aj na fitnesku. (článok, SME, 7.6.2010) 

 


