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Informácia Ministerstva financií SR 
k novele zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Národná rada SR schválila 29. novembra 2013 a v Zbierke 
zákonov bola vydaná 14.12.2013 pod č. z. 426/2013 Z. z.. Zmeny a doplnky sa týkajú ustanovení, ktoré upravujú jednotlivé 
etapy rozpočtového procesu od zostavovania rozpočtu, podmienky hospodárenia počas rozpočtového provizória, prijímanie 
návratných zdrojov financovania, ako aj ustanovenia o ozdravnom režime a nútenej správe. Novelizované ustanovenia 
nadobudli účinnosť 1. 1. 2014 s nižšie uvedenými výnimkami. 
 
Hlavné okruhy novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 
 
 Zapojenie subjektov územnej samosprávy do systému RIS.SAM 
- na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy obce a vyššie územné celky sú povinní poskytovať údaje 

prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financií, čím sa 
zabezpečí dostupnosť údajov o ich rozpočtoch v skrátenom čase (§ 12 ods. 4); rozsah a termíny poskytovaných údajov 
obsahuje Informácia MF SR k poskytovaniu údajov subjektmi územnej samosprávy do rozpočtového informačného 
systému pre samosprávu RIS.SAM zverejnená na stránke www.rozpocet.sk/rissam v časti Dokumenty. 

 
 Rozpočtový proces 
- novela zákona umožňuje rozhodnúť obecnému zastupiteľstvu obce do 2000 obyvateľov o neuplatňovaní programovej 

štruktúry v rozpočte obce (§ 4 ods. 5 - ustanovenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 14.12.2013), 
- spresňuje sa štruktúra rozpočtového dokumentu predkladaného na schválenie zastupiteľstvu minimálne na úroveň hlavnej 

kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (§ 10 ods. 4), 
- prostriedky rezervného fondu môže obec alebo VÚC použiť (na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva) aj na úhradu 

záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch najviac v sume prebytku bežného 
rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok ( § 10 ods. 9),  

- vo vzťahu k rozpočtom územnej samosprávy sa limituje vykonávanie rozpočtových opatrení s negatívnym dopadom na 
rozpočet obce alebo VÚC len do 31.8. príslušného rozpočtového roka s výnimkou zákonom vymedzených výnimiek (§ 14 
ods. 3). 

 
 Rozpočtové provizórium (§ 11) 
- počas rozpočtového provizória sa spresňuje regulácia výdavkov tak, že vychádza z 1/12 schváleného rozpočtu obce 

alebo rozpočtu VÚC predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. prvého schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 
bez zmien vykonaných rozpočtovými opatreniami počas rozpočtového roka, 

-  časovo sa ohraničuje trvanie rozpočtového provizória maximálne do konca príslušného rozpočtového roka,   
-  počas rozpočtového provizória nemôžu obce a VÚC poskytovať dotácie z rozpočtu obce a  rozpočtu VÚC   

 podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 (výnimku tvoria dotácie poskytované na základe osobitných predpisov). 
 

 Záverečný účet (§ 16) 
- spresňuje sa spôsob vysporiadania schodku rozpočtu obce alebo VÚC v priebehu roka predovšetkým z rezervného fondu, 

z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania zastupiteľstvo potvrdzuje 
pri prerokovaní záverečného účtu, 

- stanovuje sa povinnosť prerokovania záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roka. 
 
 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania (§ 17) 
- limit výšky splátok návratných zdrojov financovania vo vzťahu k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho 

rozpočtového roka zákon ponecháva na úrovni 25 %, avšak zo základne skutočných bežných príjmov budú po novom pre 
účely regulácie odpočítané dotácie od iného subjektu verejnej správy, z Európskej únie a pod. (ustanovenie § 17 ods. 6 
písm. b) nadobúda účinnosť od 1.1. 2017). 

- do celkovej sumy dlhu obce alebo VÚC (60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka) sa započítavajú aj 
záväzky z investičných dodávateľských úverov (§ 17 ods. 7),  

- doterajšie znenie celkovej sumy dlhu tvoril súhrn záväzkov ku koncu rozpočtového roka – novela vypustila znenie 
ustanovenia „ku koncu rozpočtového roka“, t.j. uvedený limit je potrebné dodržiavať v priebehu celého rozpočtového roka, 

- v nadväznosti na reguláciu dlhu v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá sa vzťahuje aj na obce a VÚC, sa 
v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy doplnili nové opatrenia, ktoré sú orgány samosprávy povinné 
zabezpečiť, ak celková suma ich dlhu dosiahne hranicu 50 % a viac skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka (§ 17 ods. 9 až 12 s účinnosťou od 1.1.2015).     

 
 Ozdravný režim a nútená správa (§ 19) 
- v nadväznosti na ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti sa ozdravný režim a nútená správa (rovnako ako pri 

obciach) uplatňujú aj v podmienkach hospodárenia vyšších územných celkov, 
- doplňuje sa možnosť zavedenia nútenej správy, ak obec (resp. VÚC) opakovane nepredložila výkazy podľa osobitného 

predpisu, 
- upravuje sa postavenie mestských častí, ktoré sú právnickými osobami v rámci nútenej správy tak, že v prípade splnenia 

zákonných podmienok na zavedenie nútenej správy, túto zavedie mesto Bratislava, príp. mesto Košice. 
 
 

Radovan  Majerský 
                   generálny riaditeľ 
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