PUNCOVÝ ÚRAD SR, MEDENÁ 10, 814 56 BRATISLAVA

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014

MAREC 2015

Identifikácia úradu
Puncový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia, ktorá hospodári podľa schváleného
rozpočtu Ministerstvom hospodárstva SR1. Puncový úrad SR je právnickou osobou a
v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene samostatne.
Po vzniku Slovenskej republiky bol Puncový úrad SR zriadený zákonom č. 125/1993 Z. z.,
o orgánoch štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. Prijatím zákona
č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1. marca 2004 bol zákon č. 125/1993 Z. z. zrušený. Dňa 1. júna
2013 nadobudol účinnosť nový zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých
kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov.
V zmysle zákona č. 400/2009 Z. z., o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je Puncový úrad SR sluţobným úradom a zároveň
podľa zákona č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov zabezpečuje uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia
úlohy štátnej správy podľa zákona o štátnej sluţbe.
Ústredie Puncového úradu SR od roku 1929 sídli v Bratislave, na Medenej ulici č. 10.
Puncovému úradu SR boli v roku 2014 podriadené dve pobočky – Košice a Trenčín a jedna
expozitúra v Leviciach.
Pracoviská Puncového úradu SR
Ústredie Bratislava:

Medená 10, 814 56 Bratislava
Telefón: 02/52 96 70 55
Fax: 02/52 63 52 71
Email: pusr@puncurad.gov.sk
www.puncovyurad.sk

Pobočka Trenčín:

Hodţova 3, 911 01 Trenčín
Telefón: 032/74 461 91
Fax: 032/74 461 92
Email: janosik.pusrtn@mail.t-com.sk

Pobočka Košice:

Szakkayho 1, 040 01 Košice
Telefón: 055/62 524 06
Fax: 055/62 524 05
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Podľa § 6 ods. c) Zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene
niektorých zákonov, Ministerstvo hospodárstva SR schvaľuje rozpočet úradu a kontroluje dodrţiavanie rozpočtu
úradu.
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Email: pusrke@iol.sk
Expozitúra Levice:

Dopravná 14, 934 01 Levice
Telefón: 036/63 144 57
Email: pusrlv@mail.t-com.sk

Vedúci zamestnanci s celoštátnou pôsobnosťou
Riaditeľka, vedúca sluţobného úradu:

doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.
longauerova@puncurad.gov.sk

Vedúca vnútornej kontroly:

Mgr. Ľudmila Ivanová
ivanova@puncurad.gov.sk

Vedúca puncovej inšpekcie:

Ing. Agneša Topoľská
topolska@puncurad.gov.sk

Vedúca puncovej kontroly:

Mgr. Slavka Spišáková
spisakova.pusrtn@mail.t-com.sk

Vedúca ekonomického odd. a
osobného úradu:

Ing. Alexandra Tkáčová
tkacova@puncurad.gov.sk

Organizačná štruktúra Puncového úradu SR
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Asistentka
riaditeľa
Ekonomické
oddelenie
Osobný úrad

Poslanie a postavenie Puncového úradu SR
Puncový úrad SR ako orgán štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania
výrobkov z drahých kovov dohliada na dodržiavanie puncového zákona čím chráni
oprávnené záujmy občanov, výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. Pri výkone
svojich činností sa riadi platnou legislatívou. V zmysle puncového zákona č. 94/2013 Z. z.,
kontroluje uvádzanie a predaj výrobkov z drahých kovov na trh ako aj dodrţiavanie zákonom
stanovenej rýdzosti pri výrobe registrovaných zliatin a tovarov z drahých kovov a pri dovoze
tovarov z drahých kovov. Taktieţ dohliada nad razbou mincí z drahých kovov, kde dodrţanie
obsahu drahého kovu je jedným zo základných z kritérií pre povolenie ich razby. Bez súhlasu
Puncového úradu SR výrobca nemôţe odovzdať razbu odberateľovi.
Ukážky partií pamätných mincí predložených mincovňou Kremnica k razbe emisií NBS

Ag – Karpatské pralesy 10 €

Ag - Dubnické bane 20 €

Au – Moravské knieţa
Rastislav 100 €

Ako člen Konvencie pre skúšanie a označovanie tovaru z drahých kovov a Medzinárodnej
asociácie puncových úradov Puncový úrad SR aktívne spolupracuje s členskými štátmi
dohovoru. V roku 2014 sa zamestnanci Puncového úradu SR zúčastnili na zasadnutí
Medzinárodnej asociácie puncových úradov, ktoré sa konalo v Ţeneve a Dohovoru o kontrole
a označovaní drahých kovov v Lisabone, kde sa prerokovávali najaktuálnejšie problémy
z oblasti puncovnícta a drahých kovov. Puncový úrad SR v roku 2014 organizoval 28.
stretnutie Puncových úradov VG4 vo Vysokých Tatrách.

Pôsobnosť Puncového úradu SR
Puncový úrad SR plní úlohy vyplývajúce zo zákona. Ako orgán štátnej správy SR na úseku
puncovníctva, skúšania drahých kovov a drahých kameňov úrad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vykonáva puncovú kontrolu podľa § 10,
vykonáva puncovú inšpekciu podľa § 38,
prideľuje, uznáva a zrušuje zodpovednostné značky,
overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov a zliatin pri razbe mincí,
overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,
vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
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g) vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o odbornej
spôsobilosti,
h) vedie zoznam registrovaných zliatin a vydáva osvedčenie o zápise klenotníckych
zliatin do zoznamu registrovaných zliatin,
i) vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a drahými kameňmi,
j) na vyţiadanie vykonáva znaleckú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania
a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov,
k) vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania
a analytickej chémie drahých kovov,
l) ukladá v prvom stupni pokuty,
m) prijíma opatrenia podľa osobitného predpisu.
Úrad taktieţ vykonáva správu majetku štátu pri drahých kovoch, drahých kameňoch
a výrobkoch z drahých kovov:
a) o ktorých bolo vydané rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo jeho zhabaní v konaní
o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,
b) pri ktorých bola uloţená sankcia prepadnutia veci, pri ktorých bol uloţený trest
prepadnutia majetku alebo pri ktorých bolo uloţené ochranné opatrenie zhabanie
majetku alebo zhabanie veci alebo
c) ktoré boli prenechané v prospech štátu podľa osobitného predpisu alebo pri ktorých
štát nadobudol vlastnícke právo.
Úrad je oprávnený majetok štátu predať na draţbe, pričom postupuje podľa osobitného
predpisu.
Puncový úrad SR sa v rámci svojich činností riadi aj ďalšími zákonmi a to:
a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a štátnej pokladnici (zákon č. 523/2004 Z. z., o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a č. 291/2002 Z. z., o štátnej pokladnici),
b) pri vedení účtovníctva (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve),
c) pri správe majetku štátu (zákon č. 278/1993 Z. z., o správe majetku štátu),
d) na úseku kontrolnej činnosti (zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a o vnútornom audite),
e) pri zverejňovaní informácií (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám)
f) v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov v súvislosti s výkonom štátnej
sluţby štátnymi zamestnancami (zákon č. 400/2009 Z. z., o štátnej sluţbe),
g) v oblasti pracovno-právnych vzťahov (Zákonník práce – č. 311/2001 Z. z., zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom
záujme),
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j)

na úseku obrany (zákon č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva),
na úseku ochrany štátneho a sluţobného tajomstva (zákon č. 241/2001 Z.
z., o ochrane utajovaných skutočností),
na úseku ochrany osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z .z., o ochrane

k)

osobných údajov),
na úseku poţiarnej ochrany (zákon č. 314/2001 Z. z,. o ochrane pred

h)
i)

l)

m)
n)

poţiarmi),
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zákon č.124/2006 Z. z.,
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, NV SR 300/2007 Z. z., o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri
práci),
na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z. z., o odpadoch),
na úseku medzinárodnej spolupráce v oblasti puncovníctva a skúšania
výrobkov z drahých kovov (oznámenie MZV SR č. 194/2008 Z. z.), vyplývajúce

o)

z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a uznesení vlády,
na úseku spolupráce s orgánmi štátnej správy a s inými orgánmi a organizáciami.

Rozpočet Puncového úradu SR
Puncový úrad SR ako štátna rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa
schváleného rozpočtu s prostriedkami určenými zriaďovateľom. V roku 2014 sa Puncový
úrad SR vo svojej činnosti riadil nasledovnými limitmi.
Záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu boli pre organizáciu rozpísané listom
Ministerstva hospodárstva SR číslo 09735/2014-2100-4084 dňa 24.01.2014, listom číslo
18525/2014-2110-24935 zo dňa 02.06.2014 z dôvodu úpravy stupníc platových taríf v súlade
s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014 ako aj s tým súvisiacich
odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne boli Puncovému úradu SR navýšené
beţné výdavky (600) o 5 701,00 € pričom z toho poloţka mzdy (610) tvorila čiastku 4 224,00
€, listom číslo 18525/2014-2110-49257 zo dňa 05.11.2014 v zmysle rozpočtového opatrenia
číslo 37/2014 ktorým Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť záväzné ukazovatele
štátneho rozpočtu na rok 2014 schválené pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva hospodárstva
SR boli Puncovému úradu SR navýšené prostriedky na poloţke mzdy (610) o 2 000,00 €
presunom z beţných výdavkov (630) organizácie, listom číslo 18525/2014-2110-49575 zo
dňa 06.11.2014 na základe poţiadavky Puncového úradu SR o presun kapitálových výdavkov
(700) vo výške 10 000,00 € do roku 2015 a následným zaviazaním daných rozpočtových
prostriedkov podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a listom číslo 18525/2014-2110-57095 zo dňa
15.12.2014 z dôvodu prehodnotenia očakávaného čerpania rozpočtových výdavkov
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Puncového úradu SR k 31.12.2014 boli zníţené beţné výdavky (600) o čiastku 30 000,00 €.
Záväzné ukazovatele na rok 2014 boli v nasledujúcej štruktúre:
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet na rok 2014 na základe listu Ministerstva hospodárstva
číslo 09735/2014-2100-4084 dňa 24.01.2014

Názov položky
I. PRÍJMY SPOLU
v tom: nedaňové príjmy (200)
z toho: administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
(220)

Suma v
Názov položky
€
603 219 II. VÝDAVKY SPOLU

Suma v
€
553 219

603 219 v tom
Bežné výdavky (600)
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy
603 219
a
ostatné osobné vyrovnania (610)
A.3. Kapitálové výdavky spolu
(700)
z toho: obstaranie kapitálových aktív

543 219

250 031
10 000
10 000

Tabuľka č. 2: Úprava rozpočtu listom Ministerstva hospodárstva číslo 18525/2014-211024935 zo dňa 02.06.2014 z dôvodu úpravy stupníc platových taríf v súlade s uzatvorenými
kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014 – navýšenie bežných výdavkov
o 5 701,- €

Názov položky
I. PRÍJMY SPOLU
v tom: nedaňové príjmy (200)
z toho: administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
(220)

Suma v
Názov položky
€
603 219 II. VÝDAVKY SPOLU
603 219 v tom
Bežné výdavky (600)
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy
603 219
a
ostatné osobné vyrovnania (610)
A.3. Kapitálové výdavky spolu
(700)
z toho: obstaranie kapitálových aktív

Suma v
€
5 701 558 920

Zmena

5 701 548 920

4 224 254 255
0

10 000

0

10 000

Tabuľka č. 3: Presun prostriedkov v rámci rozpočtu organizácie listom číslo 18525/20142110-49257 zo dňa 05.11.2014 v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 37/2014 ktorým
Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok
2014 schválené pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva hospodárstva SR boli Puncovému úradu
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SR navýšené prostriedky na poloţke mzdy (610) o 2 000,00 € presunom z beţných výdavkov
(630) organizácie

Názov položky
I. PRÍJMY SPOLU
v tom: nedaňové príjmy (200)
z toho: administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
(220)

Suma v
Názov položky
€
603 219 II. VÝDAVKY SPOLU
603 219 v tom
Bežné výdavky (600)
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy
603 219
a
ostatné osobné vyrovnania (610)
A.3. Kapitálové výdavky spolu
(700)
z toho: obstaranie kapitálových aktív

Suma v
€
0 558 920

Zmena

-2 000 546 920

2 000 256 255
0

10 000

0

10 000

Tabuľka č. 4: Úprava rozpočtu listom Ministerstva hospodárstva číslo 18525/2014-211049575 zo dňa 06.11.2014 na základe poţiadavky Puncového úradu SR o presun kapitálových
výdavkov (700) vo výške 10 000,00 € do roku 2015 – zníženie rozpočtu zaviazaním
rozpočtových prostriedkov podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov položky

Suma v
Názov položky
€

I. PRÍJMY SPOLU

603 219 II. VÝDAVKY SPOLU

v tom: nedaňové príjmy (200)
z toho: administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
(220)

603 219 v tom
Bežné výdavky (600)
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy
603 219
a
ostatné osobné vyrovnania (610)
A.3. Kapitálové výdavky spolu
(700)
z toho: obstaranie kapitálových aktív

Zmena

-10
548 920
000
0 546 920

0 256 255
-10000

0

-10000

0

Tabuľka č. 5: Úprava rozpočtu listom Ministerstva hospodárstva listom číslo 18525/20142110-57095 zo dňa 15.12.2014 z dôvodu prehodnotenia očakávaného čerpania rozpočtových
výdavkov Puncového úradu SR k 31.12.2014 - zníţenie beţných výdavkov (600) o čiastku
30 000,00 €
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Suma v
€

Názov položky
I. PRÍJMY SPOLU
v tom: nedaňové príjmy (200)
z toho: administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
(220)

Suma v
Názov položky
€
603 219 II. VÝDAVKY SPOLU
603 219 v tom
Bežné výdavky (600)
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy
603 219
a
ostatné osobné vyrovnania (610)
A.3. Kapitálové výdavky spolu
(700)
z toho: obstaranie kapitálových
aktív

Suma v
€
-30 000 518 920

Zmena

-30 000 516 920

0 256 255
0

0

0

0

Listom číslo 18525/2014-2110-26749 zo dňa 12.06.2014 na základe poţiadavky
Ministerstva hospodárstva SR bol Puncovému úradu SR upravený počet zamestnancov na rok
2014 nasledovne:
Schválený rozpočet na rok 2014
Úprava rozpočtu k 01.06.2014

23 osôb
-

Upravený – aktuálny rozpočet na rok 2014

- 1 osoba v prepočítanom počte
22 osôb
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Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu
Hlavným zdrojom príjmov Puncového úradu SR sú poplatky za úkony puncovej kontroly,
ktoré tvoria aţ 95,53 % z celkových príjmov. Príjmy úradu závisia od mnoţstva
klenotníckeho tovaru predkladaného na puncovú kontrolu hlavne podnikateľskými subjektmi.
Mnoţstvo klenotníckych výrobkov je však značne závislé od absorpčnej schopnosti trhu
s klenotníckym tovarom.
K 31.12.2014 boli na príjmový účet PÚ SR vedený v Štátnej pokladnici pripísané celkové
príjmy v čiastke 630 777,04 €. Rozpočtované príjmy na rok 2014 v objeme 603 219,00 € boli
prekročené o 27 558,04 € čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 4,57 %. V porovnaní s
rovnakým obdobím minulého roka boli pripísané príjmy v roku 2014 vyššie o 90 651,16 €.
Graf č. 1: Plnenie príjmov štátneho rozpočtu k 31.12.2014

Položka 221 Administratívne poplatky - Pripísané príjmy z výkonu puncovej kontroly za
rok 2014 boli vo výške 602 560,27 €. Skutočne dosiahnuté príjmy sú podľa štatistiky ešte
o 7 765,88 € vyššie teda 610 326,15 €. Táto suma bola na príjmový účet Puncového úradu SR
vedeného v štátnej pokladnici pripísaná v priebehu mesiaca január 2015 z dôvodu moţnosti
pri vybraných podnikateľoch uhradiť poplatky na faktúru s 30 dňovou splatnosťou sa sumy
príjmov pripísaných v štátnej pokladnici a sumy príjmov zaznamenaných v štatistike
k 31.12.2014 nezhodujú. Puncové poplatky sa na celkových príjmoch podieľali viac ako
95,53 %. V rovnakom období roka 2013 príjmy pripísané z puncových poplatkov dosiahli
výšku 502 887,85 €, teda príjmy z puncovej kontroly v roku 2014 zaznamenali nárast
o 99 672,42 €.
Položka 222 Pokuty a penále – Pokuty pripísané na príjmový účet predstavovali čiastku
25 928,70 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej o 10 661,30 €.
Za rok 2013 boli uloţené pokuty vo výške 36 590,- €.
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Tabuľka č. 6: Prehľad činnosti puncovej inšpekcie za rok 2014
Štvrťrok Kontroly

% plnenia

Počet správnych konaní

Uhradené pokuty v €

I.

37

15

23

6 800

II.

43

17

12

8 250

III.

38

15

24

4 834

IV.

60

24

23

6 045

Spolu

178

71

82

25 929

Poznámka: uhradené pokuty v € zaokrúhlené na celé eurá nahor

Tabuľka č. 7: Prehľad o uloţených, uhradených a neuhradených pokutách za obdobie rokov
2010 – 2014
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Uloţené pokuty v €

11 495

27 940

40 070

32 895

52 850

Uhradené pokuty v €

14 038

22 455

31 300

36 590

25 929

Neuhradené pokuty v €

3 370

7 185

1 275

11 810

21 181

Počet kontrol

328

385

345

284

178

Počet správnych konaní

94

108

109

100

82

Položka 223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Na základe poţiadaviek zo strany
podnikateľov uskutočnili pobočky Puncového úradu SR poradenské semináre so zameraním
najmä na skúšanie drahých kovov na skúšobnom kameni a aplikácia zákona o puncovníctve č.
94/2013 Z. z. Príjem vo výške 450,- € bol odvedený na účet Puncového úradu SR vedený
v Štátnej pokladnici.
Od apríla 2014 majú zákazníci Puncového úradu SR moţnosť zasielať predmety z drahých
kovov na opuncovanie prostredníctvom Slovenskej pošty formou dobierky. Fakturované
poštovné a balné tvorí iný príjem a k 31.12.2014 činil sumu 118,79 €.
Položka 292 Ostatné príjmy – podpoloţku 292 012 tvorí príjem z dobropisu vo výške
296,40 € za elektródu, ktorú Puncový úrad SR obstaral v decembri roku 2013 a začiatkom
roka 2014 ju pre chybovosť vrátil v dôsledku čoho dodávateľ vystavil dobropis a peniaze
vrátil. Podpoloţka 292 017 je tvorená príjmami z preplatkov roku 2013 a to konkrétne
10

v sumách 20,76 € za elektrinu, 41,84 € vratka zo Sociálnej poisťovne za invalidné poistenie
a 13,95 € za poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca ktorému bol k 21.12.2013 priznaný
starobný dôchodok. Podpoloţka 292 027 obsahuje príjmy z platieb zo zábezpek z minulých
rokov, ktoré Puncový úrad SR drţal na depozitnom účte a o ktoré si podnikatelia od roku
2004 nepoţiadali resp. Puncovému úradu SR nedoručili doklady potrebné na ich uvoľnenie.
Vzhľadom k premlčacej dobe ich Puncový úrad SR previedol na svoj príjmový účet vo výške
1 346,33 €.
Graf č. 2: Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2014

Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu
Beţné výdavky boli v roku 2014 čerpané v súvislosti s plnením úloh na úseku puncovej
kontroly a puncovej inšpekcie a v súvislosti so zabezpečením prevádzkových potrieb
jednotlivých pracovísk Puncového úradu SR.
Položka 600 bežné výdavky boli čerpané vo výške 507 169,20 €. Oproti rovnakému
obdobiu minulého roka bolo čerpanie beţných výdavkov nižšie o 34 028,30 €. Z dôvodu
navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov ako aj zamestnancov vo výkone prác vo
verejnom záujme v pevnej sume 16,00 € s účinnosťou od 01.01.2014 bol Puncovému úradu
SR upravený – navýšený rozpočet beţných výdavkov o 5 701,00 €. V decembri 2014 na
základe prehodnotenia čerpania rozpočtu beţných výdavkov a reálneho odhadu, ţe Puncový
úrad SR pridelené finančné prostriedky do 31.12.2014 nedočerpá, bol upravený rozpočet
beţných výdavkov a to zníţením o 30 000,00 € v prospech inej organizácie Ministerstva
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hospodárstva SR. Čerpanie jednotlivých poloţiek a podpoloţiek bolo v roku 2014
nasledovné:
Položka 610 - mzdy – Pre rok 2014 bolo Puncovému úradu SR schválených 23
zamestnancov, z toho 21 zamestnancov bolo zaradených v štátnej sluţbe a 2 zamestnanci
boli zaradení vo výkone prác vo verejnom záujme pričom 1 miesto v štátnej sluţbe bolo
k 31.05.2014 neobsadené. K 01.06.2014 bol Puncovému úradu SR upravený počet
zamestnancov a to znížením o 1 osobu, teda aktuálny rozpočet na rok 2014 počítal s 22
zamestnancami. Reálne obsadených miest k 31.12.2014 bolo 22, z toho 21 v štátnej a 1 vo
verejnej sluţbe, nakoľko v apríli 2014 prešla zamestnankyňa Puncového úradu SR z výkonu
prác vo verejnom záujme do štátnej sluţby. V júni 2014 bola poloţka 610 navýšená
o prostriedky potrebné na pokrytie mzdových nákladov z dôvodu navýšenia platových taríf
zamestnancov. Prostriedky boli pridelené na reálny počet zamestnancov Puncového úradu SR
a to na 22 osôb vo výške 4 224,00 € (22 osôb x 16,00 € x 12 mesiacov). V novembri 2014
Puncový úrad SR v zmysle listu z Ministerstva hospodárstva SR v rámci beţných výdavkov
navýšil poloţku 610 o 2 000,00 €. Rozpočet na mzdy po uvedených zmenách predstavoval
sumu 256 255,00 €.
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2014 bolo vo výške 256 247,63 € čo
predstavovalo 100,00 % z ročného objemu pridelených mzdových prostriedkov na rok 2014 a
je zrejmé z nasledujúcej tabuľky:

Čerpanie
mzdových

Rok 2013
v€

Rok 2014
v€

Rozdiel

prostriedkov
Položka 610

Rok 2013
fyzický počet
zamestnancov

rok 2014

Rozdiel

fyzický počet
zamestnancov

268 597,58

256 247,63

12349,95

24

22

2

Položka 611

184 711,62

171 945,61

12766,01

24

22

2

Položka 612

73 835,96

65 252,02

8583,94

24

22

2

Položka 614

10 050,00

19 050,00

-9000,00

x

x

x

Z toho:
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V rozúčtovaní na štátnu a verejnú sluţbu bolo čerpanie jednotlivých poloţiek a
podpoloţiek za rok 2014 nasledovné:
Čerpanie mzdových
prostriedkov
610
– mzdové prostriedky
Zprostriedkov
toho
611 – tarifný plat
612 001 – osobný príplatok
612 002 – ostatné príplatok
614 - odmeny

Štátna služba
245 529,17

Verejná služba
10 718,46

SPOLU
256 247,63

165 169,56
51 278,76
11 070,85
18 010,00

6 776,05
2 902,41
0,00
1 040,00

171 945,61
54 181,17
11 070 ,85
19 050,00

Položka 620 – poistné, vo výške 102 465,83 € predstavovalo 100,00 % -né čerpanie
pridelených prostriedkov a zároveň suma zodpovedala objemu vyčerpaných mzdových
prostriedkov. Z dôvodu zvýšených mzdových nákladov súvisiacich s navýšením platových
taríf bol Puncovému úradu SR v rámci beţných výdavkov navýšený aj rozpočet na poistné
a to vo výške 1 477,00 € (34,95 % - odvody za zamestnávateľa zo sumy 4 224,00 €). Puncový
úrad SR podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa prispieva svojim zamestnancom 2 % zo
zúčtovaných hrubých miezd na doplnkové dôchodkové sporenie.
Graf č. 3: Vývoj počtu zamestnaneckých miest od roku 2011

Položka 630 - tovary a sluţby, čerpanie tejto poloţky bolo vo výške 139 675,94 €
z objemu pridelených finančných prostriedkov. Z tejto poloţky sa zniţoval schválený
rozpočet beţných výdavkov o 30 000,00 a taktieţ sa presúvali prostriedky na poloţku 610
v sume 2 000,00 €. Naďalej šetriaci trend sa prejavil aj pri čerpaní prostriedkov tejto poloţky.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bolo čerpanie nižšie o 5 308,37 €. Čerpanie podľa
jednotlivých poloţiek a podpoloţiek bolo nasledovné:
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Poloţka 631 - cestovné výdavky boli čerpané v čiastke 5 474,89 € t. j. 1,01 % zo
schváleného rozpočtu beţných výdavkov, z toho na zahraničné pracovné cesty bolo pouţitých
3 424,53 € - podpoloţka 631 002. V rámci zahraničných ciest sa vo februári 2 zamestnankyne
Puncového úradu SR zúčastnili na medzinárodnej konferencii v Českej republike
o internetovom obchode s drahými kovmi, ktorú organizoval Puncový úrad ČR. V marci sa
zamestnankyňa pobočky Puncového úradu v Trenčíne zúčastnila v ČR porady
k registrovaným zliatinám. V apríli sa riaditeľka Puncového úradu SR zúčastnila zasadnutia
Konvencie a Medzinárodnej asociácie puncových úradov v Ţeneve. V júni sa zamestnankyne
Puncového úradu SR zúčastnili rokovania na Puncovom úrade v Poľsku. V októbri sa
zamestnanec Puncového úradu SR zúčastnil na zasadnutí Dohovoru o kontrole a označovaní
drahých kovov spojeným s rokovaním IAAO v Lisabone. Čerpanie 2 050,36 € na podpoloţke
631 001 tuzemské cestovné výdavky predstavovali sluţobné cesty inšpektorov úradu.
Poloţka 632 - náklady na energiu, vodu a komunikácie boli čerpané v čiastke 26 983,92 €,
t. j. 4,97 % z beţných výdavkov. Najvyššie čerpanie bolo na podpoloţke 632 001 – Energie
vo výške 17 966,03 € a podpoloţke 632 003 – Poštové a telekomunikačné sluţby vo výške
6 740,83 € z ktorej boli hradené faktúry za telekomunikačné sluţby všetkých pracovísk PÚ
SR ako aj náklady na poštové sluţby.
Poloţka 633- materiál, celkové čerpanie v čiastke 11 419,24 € t. j. 2,10 % z beţných
výdavkov. Toto čerpanie zahŕňalo výdavky na všeobecný materiál. V rámci šetrenia Puncový
úrad SR nakupuje len materiál nevyhnutný na chod jednotlivých prevádzok v Bratislave,
Trenčíne, Košiciach a Leviciach. Najvyššie čerpanie na podpoloţke 633 006 – všeobecný
materiál vo výške 4 821,28 € bolo na kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery do
tlačiarní, tlač objednávok pre zákazníkov, ţiaroviek na prevádzky a výrobu pečiatok na
vykonávanie tzv. predbeţnej finančnej kontroly.
Poloţka 634 - dopravné - v čiastke 10 507,93 € t.j. 1,93 % zo schváleného
rozpočtu beţných výdavkov. Z tejto poloţky sa čerpalo na garančné prehliadky, opravy
a prezutia automobilov všetkých automobilov PÚ SR ako aj na spotrebu PHM. Puncový úrad
SR disponuje piatimi osobnými automobilmi.
Poloţka 635 - rutinná a štandardná údrţba - čerpanie v čiastke 1 389,38 € t. j. 0,26 % zo
schváleného rozpočtu beţných výdavkov. Čerpanie je výrazne niţšie ako v predchádzajúcom
roku. Z tejto poloţky bola zabezpečená oprava zabezpečovacieho zariadenia na expozitúre
v Leviciach, oprava vodoinštalácie na pracovisku Bratislava, opakovaná revízia a oprava
kotlov na pobočkách, oprava indukčnej pece, prechod na nový rok v software Vatsoft na
všetkých pobočkách a nákup doplnkového modulu k ŠP pre potrebu IBAN konvertoru na
platobné príkazy.
Poloţka 636 - čerpanie celkom 6 242,04 € t.j. 1,15 % zo schváleného rozpočtu beţných
výdavkov. Čerpanie za prenájom administratívnych priestorov expozitúry v Leviciach, ročné
nájomné za 2 parkovacie miesta vo výške 6 188,04 € a ročné nájomné vo výške 54,- € za
prenájom poštového priečinka.
14

Poloţka 637 - sluţby - v čiastke 77 658,54 € t. j. 14,30 % zo schváleného rozpočtu
beţných výdavkov. Najvyššie čerpanie v čiastke 30 070,48 € bolo na podpoloţke 637 027 –
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a to zamestnancov pracujúcich na Dohodu
o vykonaní práce a pracovnej činnosti. K 31.12.2014 sa z podpoloţky 637 014 – Stravovanie
čerpala na stravné lístky pre zamestnancov Puncového úradu SR suma 12 412,80 €. Od júna
2014 Puncový úrad SR zvýšil prídel do Sociálneho fondu z 1 % na 1,5 % v súlade
s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a so Zákonom o tvorbe a pouţití Sociálneho fondu.
Graf č. 4: Čerpanie poloţky tovary a sluţby (630) v € k 31.12.2014

Položka 640 bežné transfery - čerpanie vo výške 8 779,40 € t. j. 1,61 % zo schváleného
rozpočtu beţných výdavkov. Z podpoloţky 642 015 boli vyplatené nemocenské dávky pri
čerpaní PN vo výške 895,25 €. Z podpoloţky 649 003 boli uhradené ročné členské poplatky
v medzinárodných organizáciách. Poplatok člena Viedenskej konvencie v sume 7 484,65 €
a poplatok v medzinárodnej asociácií puncových úradov (IAAO) v sume 400,00 €
(schválených Ministerstvom hospodárstva SR).
Položka 700 kapitálové výdavky – v roku 2014 neboli čerpané ţiadne prostriedky na
kapitálové výdavky. Puncový úrad SR listom číslo 7/987/2014 zo dňa 21.10.2014 v zmysle §
8 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov poţiadal o presun rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2014 na
kapitálové výdavky do roku 2015, nakoľko v roku 2015 bude potrebné zabezpečiť nový
prístroj RTG spektrometer určený na presnú analýzu chemického zloţenia zliatin výrobkov
z drahých kovov, ktorý je nevyhnutný pre plynulý chod pobočky Puncového úradu SR.
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Tabuľka č. 8: Čerpanie výdavkov a plnenie príjmov k 31.12.2014
Výdavky
Personálne

Klasifikácia Schválený Upravený Čerpanie
% čepania
610 250 031,00 256 255,00 256 247,63
100,00%

Odvody

620

87 386,00

97 363,00

102 465,83

105,24%

Tovary a sluţby

630

196 823,00

156 687,00

139 675,94

89,14%

Transfery

640

8 979,00

8 615,00

8 779,80

101,91%

Ost. kapitálové výd.

700

10 000,00

0,00

0,00

0,00%

553 219,00

518 920,00

507 169,20

97,74%

SPOLU

Príjmy
Administratívne
poplatky

Klasifikácia

Rozpočet

220

603 219,00

Pokuty a penále

Plnenie
604 848,34

% čepania
100,27%

25 928,70

SPOLU

603 219,00

630 777,04

104,57%

Činnosť Puncového úradu SR
Hlavnými činnosťami Puncového úradu SR sú:
 puncová kontrola,
 puncová inšpekcia.
Pri puncovej kontrole sa zisťuje a overuje rýdzosť a predpísaný stavu tovaru ustanovený
zákonom. Výsledkom puncovej kontroly v zmysle zákona o puncovníctve je úradné
označenie tovaru puncovou značkou príslušnej zákonnej rýdzosti alebo iným spôsobom
ustanoveným puncovým zákonom alebo jeho rozbitie. Úrad oznámi osobe, ktorá predloţila
tovar na puncovú kontrolu výsledok puncovej kontroly do 30 dní odo dňa predloţenia tovaru
na puncovú kontrolu.
Skúška rýdzosti sa vykonáva buď na skúšobnom kameni, iným nedeštruktívnym spôsobom
alebo chemicky. Chemickú skúšku rýdzosti Puncový úrad SR vykonáva na náklady
predkladateľa, ak je predkladaný tovar z inej ako registrovanej zliatiny, alebo ak
nedeštruktívna skúška rýdzosť nepreukázala. Ak predkladateľ na vykonanie chemickej skúšky
nepredloţí potrebnú vzorku, Puncový úrad SR je oprávnený odobrať vzorku z predloţeného
tovaru. Pri starom alebo opravenom tovare sa môţe vzorka odobrať len na základe súhlasu
predkladateľa.
Rýdzosť znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený
v tisícinách. Rýdzosť rýdzeho kovu je 1000/1000. V zmysle puncového zákona existuje 6
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rýdzostí pre zlatý a strieborný tovar a 5 rýdzostí pre tovar platinový. Pre kaţdú zákonnú
rýdzosť a pre kaţdý drahý kov je ustanovená puncová značka.
Tovar, ktorý zodpovedá zákonným podmienkam označí puncová kontrola príslušnou
puncovou značkou.

Povinnej puncovej kontrole podlieha:
 tuzemský a cudzí tovar určený na obchodovanie v tuzemsku,
 starý tovar, ktorý neprešiel povinnou puncovou kontrolou v minulosti, ak má byť
predmetom obchodovania,
 opravený tovar, pôvodne označený, ak sa pri oprave puncová značka poškodí alebo
odstráni.
Ostatný tovar moţno predloţiť na puncovú kontrolu.
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Povinnej puncovej kontrole nepodlieha:
 tovar úplne potiahnutý smaltom,
 tovar, pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných
pouţitých materiálov minimálny význam,
 tovar s veľmi nízkou hmotnosťou neprevyšujúcou u zlata 0,5 g a u striebra 2 g,
 cudzí tovar prepustený v colnom konaní do reţimu s podmienečným oslobodením
tovaru od dovozného cla alebo do colného reţimu s ekonomickým účinkom,
 tuzemský tovar určený na prepustenie do colného reţimu vývoz,
 starý tovar ustanovený všeobecne záväzným predpisom,
 mince, a to ani vtedy, ak sú súčasťou tovaru, ktorý kontrole podlieha, a sú ním voľne
spojené.
V roku 2014 boli na puncovú kontrolu podľa zákona predložené nevyhovujúce tovary:






tovary, ktoré mali niţšiu ako najniţšiu zákonnú rýdzosť,
tovary s nepovolenou kombináciou obyčajného kovu s drahým kovom,
tovary s medzivrstvou z obyčajného kovu,
tovary povrchovo upravené niklovou vrstvou a medenou medzivrstvou,
tovary z obecného kovu deklarované ako z drahého kovu.

V zmysle ustanovenia § 47 puncového zákona za úradne označený povaţuje aj tovar, ktorý
je preskúšaný a označený spôsobom, ktorý ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná. Jedná sa napríklad o Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov
z drahých kovov.
Pri porovnaní s obdobím roka 2013 bola hmotnosť predkladaných tovarov zo zlata vyššia
o 51,664 kg (nárast o 7,45 %), čo v počte kusov predstavuje nárast o 7,22 % (o 21 822
predloţených kusov viac). Uvedený nárast hmotnosti ako aj kusov zlatých šperkov
predloţených na puncovanie je ovplyvňovaný najmä poklesom ceny zlata. V hodnotenom
období bol naďalej zaznamenaný mierny pokles predkladaných strieborných výrobkov, čo
v hodnotovom vyjadrení predstavuje pokles o 57,705 kg a o 14 934 kusov.
Tabuľka č. 9: Porovnanie mnoţstva predkladaného tovaru na puncovú kontrolu v rokoch
2010 - 2014
Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Au - kusy Au - hmotnosť/g/ Ag - kusy Ag - hmotnosť/g/
396 148
1 068 304 431 819
3 196 814
335 328
812 306 305 649
2 027 891
295 116
677 423 227 785
1 584 768
280 466
642 161 280 830
1 520 199
302 288
693 825 265 896
1 462 494
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Pri štatistikách puncovej kontroly vykonávanej na starých zlatých a strieborných šperkoch,
nenastal výraznejší nárast pri zlate ale výraznejší pokles pri striebre. Pri zlatých šperkoch
evidujeme nárast v počte kusov 154 no v dôsledku veľmi nízkej hmotnosti puncovaných
šperkov nastal pokles v hmotnosti o 1 kg. Pri strieborných šperkoch v porovnaní s rovnakým
obdobím predchádzajúceho roka nastal pokles a to o 5 kg čo predstavuje 238 kusov.
Tabuľka č. 10: Mnoţstvo predloţeného zlatého tovaru na puncovú kontrolu v kusoch
a kilogramoch za roky 2010 – 2014
Zlatý tovar v kusoch

Rok

tuzemské

dovoz

staré

Rok
spolu

Zlatý tovar v kilogramoch
tuzemské

dovoz

staré

spolu

2010

158 203

235 796 2 147 396 146

2010

481

578

9

1 068

2011

150 054

183 438 1 836 335 328

2011

399

407

6

812

2012

137 031

156 523 1 562 295 116

2012

365

306

6

677

2013

130 749

147 727 1 990 280 466

2013

356

279

7

642

2014

128 550

171 594 2 144 302 288

2014

372

316

6

694

Tabuľka č. 11: Mnoţstvo predloţeného strieborného tovaru na puncovú kontrolu v kusoch
a kilogramoch za roky 2010 – 2014

Rok

Strieborný tovar v kusoch
tuzemské

2010
2011
2012
2013
2014

25 762
27 449
25 437
31 207
32 778

dovoz

staré

Rok

spolu

404 292 1 765 431 819
273 275 4 925 305 649
200 810 1 538 227 785
248 857 766 280 830
232 590 528 265 896

2010
2011
2012
2013
2014

Strieborný tovar v kilogramoch
tuzemské

dovoz

staré

spolu

309
284
352
338
407

2880
1711
1221
1 174
1 053

8
33
12
8
3

3 197
2 028
1 585
1 520
1 463

Taliansko má aj v tomto období najvyšší podiel na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru.
Za rok 2014 percentuálny podiel na celkovom dovoze malo Taliansko 48,90 % pri vyjadrení
kusoch a 48,10 % pri vyjadrení v kilogramoch. Nasleduje Turecko, ktorého podiel sa
pohybuje okolo 34,50 %, Česká republika, Maďarsko a Poľsko v rozpätí od 2,90 % do 5,40 %
na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru. V porovnaní s rokom 2013 bolo na puncovú kontrolu
predloţených o 37 kg dovezeného zlatého klenotníckeho tovaru viac, čo v počte
predkladaných kusov predstavovalo nárast o 13,90 %, teda 23 867 ks.
Taliansko má v priemere viac ako 46 % -ný podiel na dovoze strieborného tovaru.
Nasleduje Nemecko s 12 % - ným podielom a ostatné krajiny Turecko, Thajsko a Čína
s podielmi od 5,50 % do 17,20 % na dovoze strieborného tovaru. Určitý pokles bol
zaznamenaný v počte strieborného tovaru z dovozu predkladaného na puncovú kontrolu. Za
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rok 2014 bolo oproti roku 2013 predloţených o 121 kg a o 16 267 kusov menej. Treba
poznamenať, ţe aj napriek neustálemu úsiliu Talianska stať sa členom Konvencie sa tak
doteraz nestalo a preto šperky, pri zlate s hmotnosťou viac ako 0,5 g a pri striebre viac ako 2 g
musia byť podľa Puncového zákona predloţené na označenie PÚ SR.
Za rok 2014 bolo celkové mnoţstvo nevyhovujúceho tovaru 682 kusov pri zlate a 417
kusov pri striebre. Celkovo 1 099 kusov o hmotnosti 2 862 g nespĺňalo ustanovenia
puncového zákona. Pri nakladaní s uvedeným tovarom sa postupovalo v zmysle puncového
zákona. Tento tovar bol buď rozbitý alebo po zloţení peňaţnej zábezpeky vyvezený do
krajiny pôvodu. Najčastejším nedostatkom bola niţšia rýdzosť ako deklarovaná. Pri
striebornom tovare sa objavil tovar s medenou medzivrstvou alebo tovar uţ označený platným
puncom.
Tovar, ktorý je vyrobený na území SR je výrobca podľa zákona povinný označiť alebo dať
označiť výrobnou značkou, ktorej vyobrazenie na jeho poţiadanie pridelí Puncový úrad.
Následne na základe prideleného vyobrazenia si podnikateľský subjekt dá výrobnú značku
vyrobiť. Výrobná značka slúţi na identifikáciu kaţdého výrobcu.
V roku 2014 bolo pridelených 140 ks zodpovednostných značiek a zrušených 18 ks
zodpovednostných značiek. Od začiatku roka 2014 bolo uznaných 54 ks zahraničných značiek
prevaţne z Českej republiky. Prideľovanie a uznávanie značiek je spoplatňované formou
kolkových známok, čo predstavuje príjem do štátneho rozpočtu 2 364,- €.
Tovar z dovozu predkladaný na puncovú kontrolu je doznačovaný zodpovednostnou
značkou. Tovar, ktorý z dôvodu moţného poškodenia nie je moţné opuncovať sa označí
zavesením plomby alebo laserom. Puncový úrad SR vlastní laserové označovacie zariadenia
NAUTILUS, ktoré sa nachádzajú na pobočkách v Trenčíne a v Košiciach. Označovanie
laserovou technikou sa vyuţíva predovšetkým pri označovaní predmetov z drahých kovov,
ktoré nie je moţné označiť mechanickým vyrazením puncovej značky. Ide napríklad o duté
šperky, šperky osadené kameňmi, ktoré by sa pri mechanickom označení mohli poškodiť,
alebo o šperky zhotovené z rôznych drahých kovov, ktoré je potrebné označiť puncovými
značkami pre kaţdý pouţitý drahý kov alebo exkluzívne výrobky.
Ukážky tovarov zo zlata označených laserovým zariadením na pobočke v Košiciach

V prípadoch, keď sa štátny punc na tovare označuje laserom vo väčšine je potrebné tento
tovar označiť tieţ zodpovednostnou značkou pri tovare z dovozu, alebo výrobnou značkou pri
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tovare z domácej výroby, alebo značkou metal na nepravých (povolených) častiach šperku a
rýdzosťou číslicou pri podlimitnom tovare.
Raziť medaile a mince z drahých kovov je podľa zvláštneho reţimu povolené
Mincovni Kremnica v zmysle Mandátnej zmluvy. Kaţdá emisia je kontrolovaná chemickou
analýzou vopred zaslanej vzorky na pobočku Puncového úradu SR. Skúšobné laboratóriá
Puncového úradu SR boli Slovenskou národnou akreditačnou sluţbou (SNAS) akreditované,
v zmysle plnenia poţiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 „Všeobecné poţiadavky
na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií „na výkon fyzikálno-chemických
a chemických skúšok na stanovenie obsahu zlata a striebra v klenotníckych zliatinách a svoju
skúšobnú činnosť vykonávajú na základe udeleného osvedčenia č. S-165, zo dňa 8.9.2011.
Platnosť osvedčenia končí 8.9.2015.
Ukážky zlatých a strieborných medailí predložených na puncovanie

Ukážky predložených výrobkov z drahých kovov na puncovú kontrolu

Au – golfová loptička

Au – násadka na zuby

Au - kríţ

Ag – tabatierka

Au – náramok s puncom
z roku 1861

Ag - zapaľovač

Na základe poţiadaviek zo strany podnikateľov uskutočnili pobočky Trenčín a Bratislava 2
poradenské semináre so zameraním na skúšanie drahých kovov na skúšobnom kameni,
ktorých sa zúčastnilo 5 osôb. Príjem vo výške 450,- € bol odvedený na účet Puncového úradu
SR vedený v Štátnej pokladnici.
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Identifikácia drahých kameňov
Za rok 2014 bolo v rámci identifikácie drahých kameňov identifikovaných celkovo 189
kusov kameňov: z toho 151 kusov osadených a 38 kusov neosadených. V hodnotenom období
bolo celkovo vydaných 55 osvedčení o pravosti drahých kameňov pre súkromné osoby
a podnikateľov. Pri hodnotení a určovaní boli pouţité štandardné gemologické metódy.
Ukážky - fotodokumentácia identifikácie drahých kameňov
rubínový set

zafírovo-briliantový set

smaragdový náramok

prsteň s tanzanitom

čierne diamanty

aquamarín

Puncová inšpekcia Puncový úrad SR v roku 2014 vykonal 178 puncových inšpekcií
zameraných na kontrolu nepuncovaného tovaru, ktorý bol dovezený nelegálne alebo unikol
puncovej kontrole. Okrem toho sa inšpekcia zamerala na kontrolu nadobúdacích dokladov,
kontrolu správnosti údajov uvedených na faktúrach ako aj označovanie ponúkaného tovaru
v predajných vitrínach. V prípadoch, keď došlo k porušeniu zákona č. 94/2013 Z. z.
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov boli zahájené správne konania a následne boli
v súlade so zákonnými predpismi uloţil Puncový úrad SR ako prvostupňový orgán pokuty.
Na podnet finančnej správy boli vykonané inšpekcie, pri ktorých boli zistené porušenia
puncového zákona (napr. nesplnenie podmienky registrácie podnikateľských subjektov na
Puncovom úrade SR, obchodovanie s tovarom bez označenia platnými puncovými značkami
a pod.). Okrem toho sa vykonali inšpekcie v súvislosti so zahájením trestno-právnych konaní
na podnet Finančnej správy v centrále bankovej pobočky v Bratislave.
V rámci preverovania podnikateľov, ktorí svoju činnosť v lehote 15 dní neohlásili na
Puncovom úrade SR, bolo zistené, ţe väčšina z podnikateľov porušila puncový zákon hlavne
tým, ţe zmeny v podnikaní neohlásili v zákonnej lehote, alebo ich neohlásili úplne a v súlade
so zákonom. Inšpektori preverovali podnikateľov, ktorí sú na Puncovom úrade SR dlhodobo
registrovaní, ale nepredkladajú tovar na puncovú kontrolu. Pri inšpekciách sa v mnohých
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prípadoch zistilo, ţe podnikatelia často neohlasujú na Puncovom úrade SR podnikateľskú
činnosť, zriadenie novej prevádzkarne, zrušenie činnosti, alebo zmenu adresy sídla a
prevádzkarne.
Puncový úrad SR sa v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zúčastnil
medzinárodnej konferencie pod záštitou predsedu vlády SR s názvom: „Spoluprácou
k zvýšeniu efektivity a konkurencieschopnosti regiónu“. V rámci diskusie riaditeľka
Puncového úradu SR poukázala na význam spolupráce s finančnou správou pri odhaľovaní
daňových únikov v obchodovaní s drahými kovmi a drahými kameňmi.
Pracovníci inšpekcie pri výkone svojej činnosti zistili aj ďalšie nedostatky a porušenia
zákona č. 94/2013 Z. z. napríklad metrologicky neoverené váhy, označenie pultov druhom
kovu a jeho rýdzosťou, z ktorého je šperk vyrobený, viditeľné umiestnenie vyobrazenia
slovenských puncových značiek, obchodovanie s tovarom neoznačeným puncovou značkou
alebo zodpovednostnou značkou v súlade so zákonom č. 94/2013 Z. z. a pod.
Okrem uvedeného sa puncová inšpekcia zamerala na kontrolu internetového predaja
výrobkov z drahých kovov prostredníctvom formou kontrolného nákupu pod utajenou
identitou. Z preberaných zásielok, ktoré boli odborne a komisionálne vyhodnotené
a zdokumentované vyplynulo mnoho porušení puncového zákona. Predajcovia neboli často na
Puncovom úrade SR zaregistrovaní, predávali tovar hlavne zo striebra bez príslušného
označenia v súlade so zákonom o puncovníctve, faktúry nemali predpísané náleţitosti
a niekedy neboli doloţené k objednanému tovaru.
Puncoví inšpektori riešili okrem spomenutých prípadov aj problém, podozrenia na
označenie starého tovaru falošnou puncovou značkou. Prípad je stále v riešení.

Vnútorná kontrola a prístup k informáciám
V roku 2014 na základe poverení od riaditeľky Puncového úradu SR a v zmysle
schváleného plánu boli pracovníčkou vnútornej kontroly vykonané nasledujúce kontroly.
Na pracoviskách Puncového úradu SR v Bratislave, Trenčíne, Košiciach a Leviciach
pravidelné štvrťročné následné finančné kontroly v rámci ktorých boli vykonané čiastkové
následné kontroly pokladní (príjmová – porovnaním aktuálneho stavu pokladne Puncového
úradu SR s údajmi v príjmovej pokladničnej knihe, výdavková), kontrola kvality práce
puncovej kontroly, námatková kontrola faktúr, kontrola dochádzky a kontrola evidencie
návštev. Kontroly boli zamerané na fyzickú kontrolu evidencie storno faktúr (v prípade
stornovania poslednej faktúry) a dobropisov faktúr (v prípade ak uţ stornovaná faktúra nie je
posledná). Kontroly boli taktieţ zamerané na porovnanie údajov o kusoch a gramoch
uvedených na náhodne vybraných objednávkach s údajmi uvedenými na vystavenej faktúre.
V rámci štvrťročných kontrol bolo vykonaných, na základe príkazov riaditeľky na výkon
pravidelných štvrťročných kontrol, 96 čiastkových následných kontrol, 5 následných
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finančných kontrol a 4 kontroly dochádzky a dodrţiavania pracovnej doby zamestnancov
Puncového úradu SR na jednotlivých prevádzkach.
Pracovníčka vnútornej kontroly je gestorom zverejňovania informácii podľa zákona
211/2000 Z. z.. Za rok 2014 bolo na Puncovom úrade SR zaevidovaných 80 ţiadostí
o informácie v zmysle zákona 211/2000Z. z. zaslané mailom, ktorých vybavenie zabezpečila.
Predmetom ţiadostí o zverejňovanie informácie boli hlavne informácie o podmienkach
a povinnostiach začínajúcich podnikateľských subjektov pred začatím podnikania, podmienky
vývozu nevyhovujúceho tovaru z drahých kovov, podmienky predkladania tovaru z drahých
kovov v kombinácii s biţutériou a iné. Informácie ktoré podnikateľské subjekty poţadovali sa
týkali aj puncovania tovaru zo striebra nad 2 gramy v zmysle zákona 94/2013 Z. z.,
zaokrúhľovanie váhy tovaru zo striebra ako ja nové poplatky za jednotlivé úkony v zmysle
vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 138/2013 Z. z.
V rámci štatistického vyhodnotenia výkonov Puncového úradu SR boli v roku 2014
vypracované vyhodnotenia za štvrťrok, polrok, trištvrte rok a celý rok 2014. Spracované boli
aj štatistické vyhodnotenia podľa jednotlivých prevádzok ako aj celého Puncového úradu SR,
v ktorých sa porovnávali jednotlivé výsledky a úkony aj s predchádzajúcimi rokmi.
Taktieţ bol vypracovaný materiál „Vyhodnotenie kriminality za rok 2013“ pre
Ministerstvo hospodárstva SR a vykonané štvrťročné inventarizácie príjmových a
výdavkových pokladní a to porovnaním pokladničných kníh na jednotlivých pracoviskách so
stavom v účtovníctve.
Na základe poţiadania daňového úradu o súčinnosť Puncového úradu SR bola vybavená
korešpondenciu s Daňovým úradom zameraná na informácie o podnikateľských subjektoch
zaregistrovaných resp. nezaregistrovaných na Puncovom úrade SR v zmysle zákona č.
94/2013 Z. z., obchodujúcich v oblasti drahých kovov. Ďalej bola vykoná kontrola súladu
medzi vybranými objednávkami v centrálnom denníku programu VATSOFT
a vyfakturovanými vybratými objednávkami na všetkých prevádzkach Puncového úradu SR
ako aj kontrola likvidácií cestovných príkazov v súlade so zákonom. Kontrola na základe
príkazu riaditeľky Puncového úradu SR zameraná na predkladanie tovaru z drahých kovov
podnikateľskými subjektmi zaregistrovanými na Puncovom úrade SR za roky 2011,
2012, 2013 a 2014, ktorí prevádzkujú predaj výrobkov z drahých kovov na Slovensku.
Výsledky týchto kontrol boli podkladom na vykonávanie puncových inšpekcií
u podnikateľských subjektov, ktorí za obdobie rokov 2011, 2012, 2013 a 2014 predloţili
málo, alebo nepredloţili ţiaden tovar na puncovú kontrolu. K 31.12.2014 bola vykonala
inventarizácia drahých kovov, skúšobných ihiel, puncových značiek, matríc a razníkov,
medailí a skúšobných kameňov. Výsledkom boli súpisy ako podklady pre účtovníctvo.
V decembri 2014 na Puncovom úrade SR zasadala komisia pre cennosti, ktorej členom je
aj poverený zamestnanec Ministerstva hospodárstva SR. Komisia sa zaoberala tovarom
prepadnutým v prospech štátu v zmysle puncového zákona. Zároveň schválila precenenie
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uvedeného tovaru k 31.12.2014 na základe jeho burzovej ceny ako podklad pre správne
zaučtovanie prepadnutého tovaru.
V roku 2014 nebola na Puncovom úrade SR zaevidovaná ţiadna sťaţnosť, petícia a ani
podanie iného typu.
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Záver
V roku 2014 Puncový úrad SR zaznamenal oproti predchádzajúcim rokom výraznejšie
zvýšenie príjmov z poplatkov z hlavnej činnosti, ktorou je skúšanie a označovanie drahých
kovov a to najmä v súvislosti s novou legislatívou, zákonom č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve
a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a naň nadväzujúcimi vyhláškami Ministerstva
hospodárstva SR. Na nárast príjmov za puncovanie pozitívne vplýval pokles ceny zlata,
zvýšenie poplatkov za puncovanie a doznačovanie tovaru.
Riaditeľka Puncového úradu SR aj touto cestou ďakuje všetkým zamestnancom
Puncového úradu SR za ich prácu, spoluprácu, ústretovosť a korektnosť pri výkone
sluţobných a pracovných činností pri zabezpečovaní plynulého a hladkého chodu
jednotlivých pracovísk úradu.
Zároveň ďakuje všetkým partnerom, zlatníkom, obchodníkom s drahými kovmi za
spoluprácu a Ministerstvu hospodárstva SR za podporu činnosti Puncového úradu SR.
S úctou

doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.
vedúca sluţobného úradu / riaditeľka PÚ SR
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