Predbežná informácia
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Pripravovaný právny predpis
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Základné ciele právnej úpravy
-

úprava rozpočtového procesu v nadväznosti na aplikačnú prax na národnej úrovni
rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií na všetkých účtoch
organizácie smerujúce k zjednoteniu vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte
a skutočnosti

3. Zhodnotenie súčasného stavu
Podľa súčasnej právnej úpravy zákona č. 523/2004 Z. z. sa niektoré prostriedky prijaté
rozpočtovou organizáciou od iných subjektov napr. na základe darovacej zmluvy, na
základe zmluvy o združení, prijaté formou dotácie alebo grantu vedú na samostatných
mimorozpočtových účtoch a pri ich použití sa zapájajú do rozpočtu prostredníctvom
príjmového a výdavkového účtu. Aktuálna úprava zároveň umožňuje aj existenciu
osobitných účtov, z ktorých sa priamo realizujú výdavky. Aktuálna legislatíva síce vyžaduje
aj vykazovanie všetkých príjmov a výdavkov, ktoré sa nepoužívajú prostredníctvom
príjmového a výdavkového účtu, no nie všetky predpokladané príjmy a výdavky sa
rozpočtujú už v etape zostavovania rozpočtu.
Návrhom rozpočtovania príjmov a výdavkov prostriedkov prijatých od iných subjektov ako
aj rozpočtovania príjmov a výdavkov, ktoré sa realizujú priamo zo samostatných účtov sa
zabezpečuje zníženie odchýlky vykázaných údajov v skutočnosti v porovnaní so
schváleným rozpočtom.
Platná legislatíva neupravuje postup v prípade, ak návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje
daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové
prognózy zohľadnenej v návrhu rozpočtu verejnej správy.
4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu
Verejnosť je informovaná o tvorbe právneho predpisu touto predbežnou informáciou.
Kontaktné údaje:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sekcia rozpočtovej politiky
Štefanovičova 5

817 82 Bratislava 15
email:

anna.mitosinkova@mfsr.sk
lenka.herkova@mfsr.sk

5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
jún 2016

