


     



        



583

Z Á  K O N

z 23. sep tem bra 2004

o roz poč to vých pra vid lách územ nej samo sprá vy
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

ÚVOD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

(1) Ten to zá kon upra vu je
a) roz po čty územ nej samo sprá vy, kto rý mi sú roz po čet

obce1) a roz po čet vyš šie ho územ né ho cel ku,2)
b) roz poč to vý pro ces, pra vid lá roz poč to vé ho hos po dá -

re nia, zos ta vo va nie a schva ¾o va nie zá ve reč né ho
účtu obce a zá ve reč né ho účtu vyš šie ho územ né ho
cel ku,

c) fi nanč né vz�a hy me dzi štát nym roz po čtom a roz po č -
ta mi obcí a štát nym roz po čtom a roz po čta mi vyš ších
územ ných cel kov, fi nanč né vz�a hy me dzi roz po čta -
mi obcí a roz po čta mi vyš ších územ ných cel kov na -
vzá jom, ako aj fi nanč né vz�a hy roz poč tov obcí a roz -
poč tov vyš ších územ ných cel kov k iným práv nic kým
oso bám a fy zic kým oso bám.

(2) Usta no ve nia toh to zá ko na sa vz�a hu jú na mest -
ské čas ti, kto ré sú práv nic ký mi oso ba mi, v rov na kom
roz sa hu ako na obce; pri ur čo va ní príj mov a vý dav kov
roz po čtu mest ských čas tí pod ¾a toh to zá ko na sa pri -
hlia da na pod mien ky vy me dze né šta tú tom pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.3)

(3) Na obce a vyš šie územ né cel ky a nimi zria de né
roz poč to vé or ga ni zá cie a prí spev ko vé or ga ni zá cie ako
sú čas ti sek to ra ve rej nej sprá vy sa vz�a hu je oso bit ný
predpis4) s od chýl ka mi uve de ný mi v tom to zá ko ne.

§ 2

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) ná vrat ný mi zdroj mi fi nan co va nia pros tried ky  roz -

počtu obce ale bo roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku
z pri ja tých úve rov, pô ži čiek, ná vrat ných fi nanč ných
vý po mo cí a zo zme niek a z ko mu nál nych ob li gá cií
vy da ných ob cou ale bo vyš ším územ ným cel kom,

b) pre byt kom roz po čtu obce ale bo roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku klad ný roz diel me dzi príj ma mi roz -
po čtu obce ale bo roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku
a vý dav ka mi roz po čtu obce ale bo roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku,

c) schod kom roz po čtu obce ale bo roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku zá por ný roz diel me dzi príj ma mi
roz po čtu obce ale bo roz po čtu vyš šie ho územ né ho
cel ku a vý dav ka mi roz po čtu obce ale bo roz po čtu
vyš šie ho územ né ho cel ku.

§ 3

Fi nanč né vz�a hy štá tu k roz po čtom ob cí
a k roz po čtom vyš ších územ ných cel kov

(1) Fi nanč né vz�a hy štá tu k roz po čtom obcí a k roz -
po čtom vyš ších územ ných cel kov sú
a) po diely na da niach v sprá ve štá tu,
b) do tá cie na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu

štát nej sprá vy,
c) ïal šie do tá cie v sú la de so zá ko nom o štát nom  roz -

počte na prí sluš ný roz poč to vý rok.

(2) Fi nanč né vz�a hy pod ¾a od se ku l písm. a) usta no -
vu je oso bit ný predpis5) a za bez pe ču jú sa pros tred níc -
tvom da ňo vých úra dov.6) Fi nanč né vz�a hy pod ¾a od se -
ku l písm. b) sa za bez pe ču jú pros tred níc tvom správ cu
ka pi to ly štát ne ho roz po čtu, do kto ré ho vec nej pô sob -
nos ti pat rí vý kon štát nej sprá vy, kto rý sa pre nie sol na
obec ale bo vyš ší územ ný ce lok. Fi nanč né vz�a hy pod ¾a
od se ku 1 písm. c) sa za bez pe ču jú pros tred níc tvom Mi -
nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi -
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1) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) Zá kon č. 302/2001 Z. z. o samo sprá ve vyš ších územ ných cel kov (zá kon o samo správ nych kra joch) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) § 2 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 377/1990 Zb. o hlav nom mes te Slo ven skej re pub li ky Bra ti sla ve v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
§ 2 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 401/1990 Zb. o mes te Ko ši ce v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 295/1992 Zb.

4) Zá kon č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
5) Zá kon č. 564/2004 Z. z. o roz poč to vom ur če ní vý no su dane z príj mov územ nej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
6) Zá kon č. 150/2001 Z. z. o da ňo vých or gá noch a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach fi nanč nej kon tro ly v zne ní

zá ko na č. 182/2002 Z. z.



nis ter stvo fi nan cií“) ale bo správ cu ka pi to ly štát ne ho
roz po čtu, do kto ré ho vec nej pô sob nos ti pat rí čin nos�,
kto rá sa má fi nan co va�.

(3) Do tá cie pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa pos ky tu jú na
zá kla de oso bit ných pred pi sov.7) Na úhra du ná kla dov,
na kto ré sa pos ky tu jú do tá cie pod ¾a od se ku 1 písm. b),
mož no pos kyt nú� pred da vok.

(4) Ak sa zá ko nom pre ná ša na obec ale bo vyš ší územ -
ný ce lok vý kon štát nej sprá vy, ná kla dy tak to pre ne se -
né ho vý ko nu štát nej sprá vy sa obci ale bo vyš šie mu
územ né mu cel ku uhrá dza jú zo štát ne ho roz po čtu
v roz sa hu ur če nom zá ko nom o štát nom roz po čte na
prí sluš ný roz poč to vý rok.

(5) Ná vrh fi nanč ných vz�a hov me dzi štát nym roz po č -
tom a roz po čta mi obcí a štát nym roz po čtom a roz po čta -
mi vyš ších územ ných cel kov pre ro kú va mi nis ter stvo
 financií s re pub li ko vý mi zdru že nia mi obcí a so zá stup -
ca mi vyš ších územ ných cel kov pred pred lo že ním ná vr -
hu vý cho dísk roz po čtu ve rej nej sprá vy a pred pred lo že -
ním ná vr hu roz po čtu ve rej nej sprá vy na ro ko va nie
vlá dy Slo ven skej re pub li ky pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.4)

(6) Ak obce zria dia spo loč ný obec ný úrad ale bo zdru -
že nie obcí pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8) prí sluš né mi -
nis ter stvo ale bo sub jekt usta no ve ný oso bit ným pred pi -
som môže za tie to obce pos kyt nú� do tá ciu obci, v kto rej
je síd lo spo loč né ho obec né ho úra du ale bo síd lo zdru že -
nia obcí, po pred chá dza jú com sú hla se všet kých obcí,
kto ré spo loč ný obec ný úrad ale bo zdru že nie obcí zria -
dia.

DRU HÁ ČASŤ

ROZ PO ČTY ÚZEM NEJ SAMO SPRÁ VY

§ 4

Pos ta ve nie a ob sah roz po čtu obce
a roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku

(1) Roz po čet obce a roz po čet vyš šie ho územ né ho cel -
ku je zá klad ným ná stro jom fi nanč né ho hos po dá re nia
v prí sluš nom roz poč to vom roku, kto rým sa ria di fi nan -
co va nie úloh a funk cií obce a vyš šie ho územ né ho cel ku
v prí sluš nom roz poč to vom roku. Roz po čet obce a roz -
po čet vyš šie ho územ né ho cel ku je sú čas �ou roz po čtu
sek to ra ve rej nej sprá vy.9)

(2) Roz poč to vý rok je zhod ný s ka len dár nym ro kom. 

(3) Roz po čet obce a roz po čet vyš šie ho územ né ho cel -
ku vy jad ru je samo stat nos� hos po dá re nia obce a vyš -
šie ho územ né ho cel ku. Ob sa hu je príj my a vý dav ky,
v kto rých sú vy jad re né fi nanč né vz�a hy k práv nic kým
oso bám a fy zic kým oso bám — pod ni ka te ¾om pô so bia cim 

na úze mí obce ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku, ako aj
k oby va te ¾om ži jú cim na tom to úze mí vy plý va jú ce pre
ne zo zá ko nov a z iných vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov, zo vše obec ne zá väz ných na ria de ní obce
a vše obec ne zá väz ných na ria de ní vyš šie ho územ né ho
cel ku, ako aj zo zmlúv. Roz po čet obce a roz po čet vyš šie -
ho územ né ho cel ku za hŕ ňa aj fi nanč né vz�a hy pod ¾a § 3 
ods. 1.

(4) Roz po čet obce a roz po čet vyš šie ho územ né ho cel -
ku ob sa hu je fi nanč né vz�a hy k roz poč to vým or ga ni zá -
ciám a prí spev ko vým or ga ni zá ciám zria de ným ob cou
ale bo vyš ším územ ným cel kom pod ¾a oso bit né ho
predpisu4) a k iným práv nic kým oso bám, kto rých je za -
kla da te ¾om. Na hos po dá re nie roz poč to vých or ga ni zá cií
a prí spev ko vých or ga ni zá cií sa vz�a hu je oso bit ný pred -
pis.4)

(5) Roz po čet obce môže ob sa ho va� fi nanč né vz�a hy
k roz po čtom iných obcí, ako aj fi nanč né vz�a hy k  roz -
počtu vyš šie ho územ né ho cel ku, do kto ré ho úze mia
obec pat rí, ak pl nia spo loč né úlo hy. Roz po čet vyš šie ho
územ né ho cel ku môže ob sa ho va� fi nanč né vz�a hy
k roz po čtom iných vyš ších územ ných cel kov, ako aj fi -
nanč né vz�a hy k roz po čtom obcí na jeho úze mí.

(6) V roz po čte obce a v roz po čte vyš šie ho územ né ho
cel ku sa uplat ňu je roz poč to vá kla si fi ká cia v sú la de
s oso bit ným pred pi som.10)

§ 5

Príj my roz po čtu ob ce

(1) Príj my roz po čtu obce sú:
a) vý no sy miest nych daní a po plat kov pod ¾a oso bit né -

ho pred pi su,11)
b) ne da ňo vé príj my z vlast níc tva a z pre vo du vlast níc -

tva ma jet ku obce a z čin nos ti obce a jej roz poč to vých
or ga ni zá cií pod ¾a toh to ale bo oso bit né ho zá ko na,

c) vý no sy z fi nanč ných pros tried kov obce,
d) sank cie za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny ulo že né

ob cou,
e) dary a vý no sy dob ro vo¾ ných zbie rok v pro spech

obce,
f) po diely na da niach v sprá ve štá tu pod ¾a oso bit né ho

pred pi su,5)
g) do tá cie zo štát ne ho roz po čtu na úhra du ná kla dov

pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy v sú la de so zá -
ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok a do tá cie zo štát nych fon dov,

h) ïal šie do tá cie zo štát ne ho roz po čtu v sú la de so zá ko -
nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok,

i) úče lo vé do tá cie z roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku
ale bo z roz po čtu inej obce na rea li zá ciu zmlúv pod ¾a
oso bit ných pred pi sov,12)
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7) Na prí klad zá kon č. 597/2003 Z. z. o fi nan co va ní zá klad ných škôl, stred ných škôl a škol ských za ria de ní.
8) § 20 a 20a zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. v zne ní zá ko na č. 453/2001 Z. z.
9) § 3 zá ko na č. 523/2004 Z. z.

10) § 4 ods. 4 zá ko na č. 523/2004 Z. z.
11) Zá kon č. 582/2004 Z. z. o miest nych da niach a miest nom po plat ku za ko mu nál ne od pa dy a drob né sta veb né od pa dy.
12) Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



j) pros tried ky z Eu róp skej únie a iné pros tried ky zo za -
hra ni čia pos kyt nu té na kon krét ny účel,

k) iné príj my usta no ve né oso bit ný mi pred pis mi.

(2) Obec môže na pl ne nie svo jich úloh po u ži� aj
a) pros tried ky mi mo roz poč to vých pe ňaž ných fon dov

(ïa lej len „pe ňaž né fon dy“),
b) zisk z pod ni ka te¾ skej čin nos ti,
c) ná vrat né zdro je fi nan co va nia,
d) zdru že né pros tried ky.

(3) Za vlast né príj my roz po čtu obce sa po va žu jú príj -
my roz po čtu obce pod ¾a od se ku 1 písm. a) až f). Za
vlast né príj my sa po va žu jú aj príj my pod ¾a od se ku 1
písm. k), ak tak usta no ví oso bit ný pred pis. O po u ži tí
vlast ných príj mov roz po čtu obce roz ho du je obec samo -
stat ne. To ne pla tí pri dare, ak dar ca určí účel, na kto rý
sa majú da ro va né pros tried ky po u ži�. Príj my roz po čtu
obce pod ¾a od se ku l písm. g) až j) môže obec po u ži� len
v sú la de s úče lom, na kto rý sa pros tried ky pos ky tli.

§ 6

Príj my roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku

(1) Príj my roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku sú:
a) vý nos miest nej dane pod ¾a oso bit né ho pred pi su,11)
b) ne da ňo vé príj my z vlast níc tva a z pre vo du vlast níc -

tva ma jet ku vyš šie ho územ né ho cel ku a z čin nos ti
vyš šie ho územ né ho cel ku a jeho roz poč to vých or ga -
ni zá cií pod ¾a toh to ale bo oso bit né ho zá ko na,

c) vý no sy z fi nanč ných pros tried kov vyš šie ho územ né -
ho cel ku,

d) sank cie za po ru še nie fi nanč nej dis cip lí ny ulo že né
vyš ším územ ným cel kom,

e) dary a vý no sy dob ro vo¾ ných zbie rok v pro spech vyš -
šie ho územ né ho cel ku, 

f) po diely na iných da niach v sprá ve štá tu pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,5)

g) do tá cie zo štát ne ho roz po čtu na úhra du ná kla dov
pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy v sú la de so zá -
ko nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok a do tá cie zo štát nych fon dov,

h) ïal šie do tá cie zo štát ne ho roz po čtu v sú la de so zá ko -
nom o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý
rok,

i) úče lo vé do tá cie z roz po čtu obce ale bo z roz po čtu iné -
ho vyš šie ho územ né ho cel ku na rea li zá ciu zmlúv
pod ¾a oso bit ných pred pi sov,13)

j) pros tried ky z Eu róp skej únie a iné pros tried ky zo za -
hra ni čia pos kyt nu té na kon krét ny účel,

k) iné príj my usta no ve né oso bit ný mi pred pis mi.

(2) Vyš ší územ ný ce lok môže na pl ne nie svo jich úloh
po u ži� aj
a) pros tried ky pe ňaž ných fon dov,
b) zisk z pod ni ka te¾ skej čin nos ti,
c) ná vrat né zdro je fi nan co va nia,
d) zdru že né pros tried ky.

(3) Za vlast né príj my roz po čtu vyš šie ho územ né ho
cel ku sa po va žu jú príj my roz po čtu vyš šie ho územ né ho
cel ku pod ¾a od se ku 1 písm. a) až f). Za vlast né príj my sa 
po va žu jú aj príj my pod ¾a od se ku 1 písm. k), ak tak
usta no ví oso bit ný pred pis. O po u ži tí vlast ných príj mov
roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku roz ho du je vyš ší
územ ný ce lok samo stat ne. To ne pla tí pri dare, ak dar ca 
určí účel, na kto rý sa majú da ro va né pros tried ky  po -
uži�. Príj my roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku pod ¾a
od se ku 1 písm. g) až j) môže vyš ší územ ný ce lok po u ži�
len v sú la de s úče lom, na kto rý sa pros tried ky pos ky tli.

§ 7

Vý dav ky roz po čtu ob ce

(1) Z roz po čtu obce sa uhrá dza jú
a) zá väz ky obce vy plý va jú ce z pl ne nia po vin nos tí usta -

no ve ných oso bit ný mi pred pis mi,
b) vý dav ky na vý kon samo správ nych pô sob nos tí obce

pod ¾a oso bit ných pred pi sov a na čin nos� roz poč to -
vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni zá cií zria de -
ných ob cou,

c) vý dav ky na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu
štát nej sprá vy pod ¾a oso bit ných pred pi sov,

d) vý dav ky spo je né so sprá vou, údrž bou a zhod no co va -
ním ma jet ku obce a ma jet ku iných osôb, kto rý obec
uží va na pl ne nie úloh pod ¾a oso bit ných pred pi sov,

e) zá väz ky vznik nu té zo spo lu prá ce s inou ob cou ale bo
s vyš ším územ ným cel kom, prí pad ne s ïal ší mi oso -
ba mi na za bez pe če nie úloh vy plý va jú cich z pô sob -
nos ti obce vrá ta ne zá väz kov vznik nu tých zo spo loč -
nej čin nos ti,

f) vý dav ky vy plý va jú ce z me dzi ná rod nej spo lu prá ce
obce,

g) úro ky z pri ja tých úve rov, pô ži čiek a ná vrat ných fi -
nanč ných vý po mo cí,

h) vý dav ky sú vi sia ce s emi siou cen ných pa pie rov vy da -
ných ob cou a na vý dav ky na úhra du vý no sov z nich,

i) iné vý dav ky usta no ve né oso bit ný mi pred pis mi.

(2) Z roz po čtu obce sa môžu pos ky to va� do tá cie práv -
nic kým oso bám, kto rých za kla da te ¾om je obec, a to na
kon krét ne úlo hy a ak cie vo ve rej nom zá uj me ale bo
v pro spech roz vo ja úze mia obce.

(3) Do pri ja tia pros tried kov štát ne ho roz po čtu ob cou
na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá -
vy môže obec po u ži� na úhra du tých to ná kla dov vlast né 
príj my. Po pri ja tí pros tried kov štát ne ho roz po čtu na
úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy
pros tried ky štát ne ho roz po čtu obec zúč tu je v pro spech
svoj ho roz po čtu.

(4) Práv nic kej oso be ne uve de nej v od se ku 2 a fy zic kej 
oso be — pod ni ka te ¾o vi, kto rí majú síd lo ale bo tr va lý po -
byt na úze mí obce, môže obec pos ky to va� do tá cie za
pod mie nok usta no ve ných vše obec ne zá väz ným na ria -
de ním obce len na pod po ru vše obec ne pro speš ných
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13) Na prí klad zá kon č. 302/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



slu žieb,14) vše obec ne pro speš ných ale bo ve rej no pros -
peš ných úče lov,15) na pod po ru pod ni ka nia a za mest na -
nos ti. Mest ské čas ti Bra ti sla vy a Ko šíc môžu pos kyt nú� 
do tá cie na ce lom úze mí mes ta.

(5) Ak obec spo lu pra cu je na zá kla de zmlu vy o zria de -
ní zdru že nia obcí8) ale bo za kla dá práv nic kú oso bu  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,16) ale bo na do bú da ma jet ko vé
účas ti na pod ni ka ní práv nic kej oso by za lo že nej pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,16) môže po u ži� roz poč to vé  pro -
striedky na úhra du člen ské ho prí spev ku, na za lo že nie
práv nic kej oso by pod ¾a oso bit né ho predpisu16) ale bo na 
na do bud nu tie ma jet ko vých účas tí na pod ni ka ní ta kej
práv nic kej oso by.

(6) V roz po čte obce na prí sluš ný roz poč to vý rok sa
pros tried ky pod ¾a od se kov 2 až 4 roz po čtu jú na kon -
krét nu ak ciu, úlo hu ale bo účel po u ži tia pros tried kov.
Pod lie ha jú roč né mu zúč to va niu s roz po čtom obce a ich
pos kyt nu tím ne mož no zvý ši� cel ko vý dlh obce.

§ 8

Vý dav ky roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku

(1) Z roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku sa uhrá dza -
jú
a) zá väz ky vyš šie ho územ né ho cel ku vy plý va jú ce z pl -

ne nia po vin nos tí usta no ve ných oso bit ný mi pred pis -
mi,

b) vý dav ky na vý kon samo správ nych pô sob nos tí vyš -
šie ho územ né ho cel ku pod ¾a oso bit ných pred pi sov
a na čin nos� roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko -
vých or ga ni zá cií zria de ných vyš ším územ ným cel -
kom,

c) vý dav ky na úhra du ná kla dov pre ne se né ho vý ko nu
štát nej sprá vy pod ¾a oso bit ných pred pi sov,

d) vý dav ky spo je né so sprá vou, s údrž bou a so zhod no -
co va ním ma jet ku vyš šie ho územ né ho cel ku a ma jet -
ku iných osôb, kto rý vyš ší územ ný ce lok uží va na pl -
ne nie úloh pod ¾a oso bit ných pred pi sov,

e) zá väz ky vznik nu té zo spo lu prá ce s iným vyš ším
územ ným cel kom ale bo s ob cou, prí pad ne s ïal ší mi
oso ba mi na za bez pe če nie úloh vy plý va jú cich z pô -
sob nos ti vyš šie ho územ né ho cel ku vrá ta ne zá väz kov 
vznik nu tých zo spo loč nej čin nos ti,

f) vý dav ky vy plý va jú ce z me dzi ná rod nej spo lu prá ce
ale bo z člen stva v me dzi ná rod nom zdru že ní,17)

g) úro ky z pri ja tých úve rov, pô ži čiek a ná vrat ných fi -
nanč ných vý po mo cí,

h) vý dav ky sú vi sia ce s emi siou cen ných pa pie rov vy da -
ných vyš ším územ ným cel kom a vý dav ky na úhra du
vý no sov z nich,

i) iné vý dav ky usta no ve né oso bit ný mi pred pis mi.

(2) Z roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku sa môžu
pos ky to va� do tá cie práv nic kým oso bám, kto rých za kla -
da te ¾om je vyš ší územ ný ce lok, a to na kon krét ne úlo hy

a ak cie vo ve rej nom zá uj me ale bo v pro spech roz vo ja
úze mia vyš šie ho územ né ho cel ku.

(3) Do pri ja tia pros tried kov štát ne ho roz po čtu vyš -
ším územ ným cel kom na úhra du ná kla dov pre ne se né -
ho vý ko nu štát nej sprá vy môže vyš ší územ ný ce lok po -
u ži� na úhra du tých to ná kla dov vlast né príj my. Po
pri ja tí pros tried kov štát ne ho roz po čtu na úhra du ná -
kla dov pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy pros tried ky
štát ne ho roz po čtu vyš ší územ ný ce lok zúč tu je v pro s -
pech svoj ho roz po čtu.

(4) Vyš ší územ ný ce lok môže pos ky to va� do tá cie ob -
ciam na svo jom úze mí ako účas� na fi nan co va ní spo loč -
ných úloh v zá uj me roz vo ja úze mia vyš šie ho územ né ho
cel ku.

(5) Práv nic kej oso be ne uve de nej v od se koch 2 a 3
a fy zic kej oso be — pod ni ka te ¾o vi, kto rí majú síd lo ale bo
tr va lý po byt na úze mí vyš šie ho územ né ho cel ku, môže
vyš ší územ ný ce lok pos ky to va� do tá cie za pod mie nok
usta no ve ných vše obec ne zá väz ným na ria de ním vyš -
šie ho územ né ho cel ku len na pod po ru vše obec ne pro s -
peš ných slu žieb,14) vše obec ne pro speš ných ale bo
 verejnoprospešných úče lov,15) na pod po ru pod ni ka nia 
a za mest na nos ti.

(6) Ak vyš ší územ ný ce lok za kla dá práv nic kú oso bu
pod ¾a oso bit né ho pred pi su16) ale bo na do bú da ma jet ko -
vé účas ti na pod ni ka ní práv nic kej oso by pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,16) môže vyš ší územ ný ce lok na tie to
 účely po u ži� roz poč to vé pros tried ky; roz poč to vé  pro -
striedky môže po u ži� aj na úhra du člen ských prí spev -
kov.17)

(7) V roz po čte vyš šie ho územ né ho cel ku na prí sluš ný 
roz poč to vý rok sa pros tried ky pod ¾a od se kov 2 až 5
roz po čtu jú na kon krét nu ak ciu, úlo hu ale bo účel  po -
užitia pros tried kov. Pod lie ha jú roč né mu zúč to va niu
s roz po čtom vyš šie ho územ né ho cel ku a ich pos kyt nu -
tím ne mož no zvý ši� cel ko vý dlh vyš šie ho územ né ho
cel ku.

TRE T IA  ČASŤ

ROZ POČ TO VÝ PRO CES

§ 9

Viac roč ný roz po čet

(1) Viac roč ný roz po čet je stred no do bý eko no mic ký
ná stroj fi nanč nej po li ti ky obce ale bo vyš šie ho územ né -
ho cel ku, v kto rom sú v rám ci ich pô sob nos ti vy jad re né
zá me ry roz vo ja úze mia a po trieb oby va te ¾ov naj me nej
na tri roz poč to vé roky.

Viac roč ný roz po čet tvo ria:
a) roz po čet obce ale bo roz po čet vyš šie ho územ né ho

cel ku na prí sluš ný roz poč to vý rok,
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14) § 2 ods. 2 zá ko na č. 213/1997 Z. z. o ne zis ko vých or ga ni zá ciách pos ky tu jú cich vše obec ne pro speš né služ by v zne ní zá ko na č. 35/2002
Z. z.

15) Na prí klad § 2 ods. 3 zá ko na č. 34/2002 Z. z. o nad á ciách a o zme ne Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) Ob chod ný zá kon ník.
17) § 5 zá ko na č. 302/2001 Z. z.



b) roz po čet obce ale bo roz po čet vyš šie ho územ né ho
cel ku na rok na sle du jú ci po prí sluš nom roz poč to -
vom roku,

c) roz po čet obce ale bo roz po čet vyš šie ho územ né ho
cel ku na rok na sle du jú ci po roku, na kto rý sa zos ta -
vu je roz po čet pod ¾a pís me na b).

(2) Viac roč ný roz po čet sa zos ta vu je v rov na kom čle -
ne ní, v akom sa zos ta vu je roz po čet obce ale bo roz po čet
vyš šie ho územ né ho cel ku (§ 10 ods. 3).

(3) Príj my a vý dav ky roz poč tov uve de ných v od se ku 1 
písm. b) a c) nie sú zá väz né.

§ 10

Zos ta vo va nie a čle ne nie roz po čtu obce
a roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku

(1) Zos ta vo va nie roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku vy chá dza pre do všet kým z viac roč né ho 
roz po čtu, z ur če né ho po dielu na vý no soch daní v sprá -
ve štá tu usta no ve ných oso bit ným predpisom5) a zo
schvá le ných fi nanč ných vz�a hov štát ne ho roz po čtu
k roz po čtom územ ných samo správ.

(2) Obec a vyš ší územ ný ce lok sú pri zos ta vo va ní roz -
po čtu po vin ní pred nost ne za bez pe či� kry tie všet kých
zá väz kov, kto ré pre ne vy plý va jú z pl ne nia po vin nos tí
usta no ve ných oso bit ný mi pred pis mi.

(3) Roz po čet obce a roz po čet vyš šie ho územ né ho cel -
ku sa vnú tor ne čle ní na
a) bež né príj my a bež né vý dav ky (ïa lej len „bež ný roz -

po čet“),
b) ka pi tá lo vé príj my a ka pi tá lo vé vý dav ky (ïa lej len

„ka pi tá lo vý roz po čet“),
c) fi nanč né ope rá cie.

(4) Bež ný mi príj ma mi roz po čtu obce ale bo roz po čtu
vyš šie ho územ né ho cel ku sú príj my pod ¾a § 5 ods.1 ale -
bo pod ¾a § 6 ods. 1 v čle ne ní pod ¾a roz poč to vej kla si fi -
ká cie s vý nim kou príj mov, kto ré sú pod ¾a roz poč to vej
kla si fi ká cie ka pi tá lo vý mi príj ma mi.

(5) Vec né vy me dze nie bež ných vý dav kov a ka pi tá lo -
vých vý dav kov roz po čtu obce ale bo roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku a ich jed not né trie de nie ob sa hu je roz -
poč to vá kla si fi ká cia.

(6) Sú čas �ou roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku sú aj fi nanč né ope rá cie, kto rý mi sa vy -
ko ná va jú pre vo dy z pe ňaž ných fon dov obce a z pe ňaž -
ných fon dov vyš šie ho územ né ho cel ku a rea li zu jú sa
ná vrat né zdro je fi nan co va nia a ich splá ca nie. Za fi -
nanč né ope rá cie sa po va žu jú aj pos kyt nu té pô žič ky
a ná vrat né fi nanč né vý po mo ci z roz po čtu obce ale bo
z roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku a ich splát ky, vy -
sta ve né a pri ja té zmen ky, pre daj a ob sta ra nie ma jet ko -
vých účas tí. Fi nanč né ope rá cie nie sú sú čas �ou príj -
mov a vý dav kov roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku. Po dro bné trie de nie fi nanč ných ope -
rá cií ob sa hu je roz poč to vá kla si fi ká cia. Obec ale bo vyš -
ší územ ný ce lok môže pos kyt nú� ná vrat nú fi nanč nú
vý po moc zo svoj ho roz po čtu práv nic kej oso be, kto rej je

za kla da te ¾om, pri čom na ten to účel ne mô že po u ži� ná -
vrat né zdro je fi nan co va nia.

(7) Roz po čet obce a roz po čet vyš šie ho územ né ho cel -
ku pod ¾a od se ku 3 sa zos ta vu je ako vy rov na ný ale bo
pre byt ko vý. Obec ale bo vyš ší územ ný ce lok sú po vin ní
zos ta vi� svoj bež ný roz po čet ako vy rov na ný ale bo pre -
byt ko vý. Ka pi tá lo vý roz po čet sa zos ta vu je ako vy rov na -
ný ale bo pre byt ko vý; ka pi tá lo vý roz po čet sa môže  zo -
stavi� ako schod ko vý, ak ten to scho dok mož no kry�
zos tat ka mi fi nanč ných pros tried kov obce ale bo vyš šie -
ho územ né ho cel ku z mi nu lých ro kov, ná vrat ný mi
zdroj mi fi nan co va nia, ale bo je ten to scho dok kry tý pre -
byt kom bež né ho roz po čtu v prí sluš nom roz poč to vom
roku. Ak je bež ný roz po čet ale bo ka pi tá lo vý roz po čet
zos ta ve ný ako pre byt ko vý, mož no pre by tok prí sluš né -
ho roz po čtu po u ži� na úhra du ná vrat ných zdro jov fi -
nan co va nia.

(8) Ak v prie be hu roz poč to vé ho roka vznik ne pot re ba
úhra dy bež ných vý dav kov na od strá ne nie ha va rij né ho
sta vu ma jet ku obce ale bo ma jet ku vyš šie ho územ né ho
cel ku, ale bo na lik vi dá ciu škôd spô so be ných ži vel ný mi
po hro ma mi ale bo inou mi mo riad nou okol nos �ou, kto ré 
nie sú roz poč to va né a kry té príj ma mi bež né ho roz po č -
tu, môže obec ale bo vyš ší územ ný ce lok na zá kla de roz -
hod nu tia svoj ho za stu pi te¾ stva po u ži� pros tried ky re -
zerv né ho fon du.

(9) Na vy rov na nie ča so vé ho ne sú la du me dzi príj ma -
mi a vý dav ka mi bež né ho roz po čtu mož no po u ži� príj my
ka pi tá lo vé ho roz po čtu, ak sa vrá tia do ter mí nu ich  po -
užitia na roz poč to va ný účel, naj ne skôr však do kon ca
roz poč to vé ho roka.

§ 11

Roz poč to vé pro vi zó rium

(1) Ak roz po čet obce ale bo roz po čet vyš šie ho územ -
né ho cel ku na na sle du jú ci roz poč to vý rok ne schváli
obecné za stu pi te¾ stvo ale bo za stu pi te¾ stvo vyš šie ho
územ né ho cel ku do 31. de cem bra bež né ho roka, hos -
po dá ri obec ale bo vyš ší územ ný ce lok pod ¾a roz po čtu
obce ale bo roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku pred -
chá dza jú ce ho roz poč to vé ho roka, pri čom vý dav ky
usku toč ne né po čas roz poč to vé ho pro vi zó ria ne smú
v kaž dom me sia ci roz poč to vé ho roka pre kro či� 1/12
cel ko vých vý dav kov roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku pred chá dza jú ce ho roz poč to vé ho roka. 
Vý nim ku tvo ria vý dav ky usku toč ne né po čas  rozpoč -
tového pro vi zó ria, kto ré sa uhrá dza jú v sú la de s ter -
mín mi splá ca nia do hod nu tý mi v pred chá dza jú com
roz poč to vom roku a vý dav ky usku toč ne né po čas roz -
poč to vé ho pro vi zó ria na po vin nú úhra du pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov.

(2) Roz poč to vé príj my a vý dav ky usku toč ne né po čas
roz poč to vé ho pro vi zó ria sa zúč tu jú s roz po čtom obce
a s roz po čtom vyš šie ho územ né ho cel ku po jeho schvá -
le ní.
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§ 12

Roz pis roz po čtu a roz poč to vé hos po dá re nie

(1) Obec a vyš ší územ ný ce lok vy ko na jú po schvá le ní
roz po čtu jeho roz pis na roz poč to vé or ga ni zá cie a prí -
spev ko vé or ga ni zá cie vo svo jej zria ïo va te¾ skej pô sob -
nos ti.

(2) Obce a vyš šie územ né cel ky hos po dá ria s roz poč -
to vý mi pros tried ka mi pod ¾a schvá le né ho roz po čtu
a po čas roka kon tro lu jú hos po dá re nie s roz poč to vý mi
pros tried ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su.18)

(3) Obec a vyš ší územ ný ce lok sle du jú v prie be hu roz -
poč to vé ho roka vý voj hos po dá re nia pod ¾a roz po čtu
a v prí pa de pot re by vy ko ná va jú zme ny vo svo jom  roz -
počte, naj mä zvý še nie vlast ných príj mov ale bo zní že nie
vý dav kov, s cie ¾om za bez pe či� vy rov na nos� bež né ho
roz po čtu ku kon cu roz poč to vé ho roka, pri čom scho dok
bež né ho roz po čtu obce ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku
môže vznik nú� len z dô vo du po u ži tia pros tried kov re -
zerv né ho fon du pod ¾a § 10 ods. 8.

(4) Obec a vyš ší územ ný ce lok sú po vin ní pos ky to va�
mi nis ter stvu fi nan cií pot reb né úda je o svo jom hos po -
dá re ní na úče ly zos ta ve nia ná vr hu roz po čtu ve rej nej
sprá vy, ná vr hu štát ne ho roz po čtu, ná vr hu zá ve reč né -
ho účtu ve rej nej sprá vy a ná vr hu štát ne ho zá ve reč né ho 
účtu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4)

(5) Ak obec ale bo vyš ší územ ný ce lok ne pl nia po vin -
nos ti vy plý va jú ce z toh to zá ko na, mi nis ter stvo fi nan cií
môže až do ich spl ne nia po za sta vi� pos ky to va nie fi -
nanč ných pros tried kov z do tá cií zo štát ne ho roz po čtu.

(6) Od pi so va nie hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku
obce a hmot né ho a ne hmot né ho ma jet ku vyš šie ho
územ né ho cel ku sa spra vu je oso bit ným pred pi som.19)

§ 13

Ča so vé a úče lo vé po u ži tie roz poč to vých pros tried kov

(1) Do pl ne nia roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku sa za hr ňu jú len tie príj my, vý dav ky
a fi nanč né ope rá cie, kto ré sa usku toč ni li v prí sluš nom
roz poč to vom roku. Na za ra de nie príj mu ale bo vý dav ku
do pl ne nia roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho územ né -
ho cel ku v roz poč to vom roku je roz ho du jú ci deň pri pí -
sa nia ale bo od pí sa nia pros tried kov z prí sluš né ho účtu
obce ale bo účtu vyš šie ho územ né ho cel ku.

(2) Roz poč to vé pros tried ky mož no po u ži� len na úče -
ly, na kto ré boli v roz po čte obce ale bo roz po čte vyš šie ho
územ né ho cel ku schvá le né.

(3) Obec ale bo vyš ší územ ný ce lok môže na zá kla de
odô vod ne nej žia dos ti po vo li� vý nim ku z ča so vé ho  po -
užitia roz poč to vých pros tried kov pos kyt nu tých ob cou
ale bo vyš ším územ ným cel kom v prí sluš nom roz poč to -

vom roku for mou do tá cie s vý nim kou roz poč to vých
pros tried kov z do tá cií pod ¾a § 3 ods. 1 písm. b) a c).

§ 14

Zme ny roz po čtu a roz poč to vé opat re nia

(1) Zme ny roz po čtu schva ¾u je or gán obce ale bo or gán 
vyš šie ho územ né ho cel ku prí sluš ný pod ¾a oso bit ných
predpisov18) s vý nim kou úče lo vo ur če ných pros tried -
kov pos kyt nu tých zo štát ne ho roz po čtu.

(2) Prí sluš ný or gán obce ale bo or gán vyš šie ho územ -
né ho cel ku vy ko ná va zme ny roz po čtu v prie be hu roz -
poč to vé ho roka roz poč to vý mi opat re nia mi, kto rý mi sú:
a) pre sun roz poč to va ných pros tried kov v rám ci schvá -

le né ho roz po čtu, pri čom sa ne me nia cel ko vé príj my
a cel ko vé vý dav ky,

b) po vo le né pre kro če nie vý dav kov pri do siah nu tí vyš -
ších príj mov,

c) via za nie roz poč to va ných vý dav kov, ak ich kry tie je
ohroz e né ne pl ne ním roz poč to va ných príj mov ale bo
ak sa oča ká va na ru še nie vy rov na nos ti bež né ho roz -
po čtu z iných dô vo dov ako po u ži tím re zerv né ho fon -
du pod ¾a § 10 ods. 8.

(3) Obec a vyš ší územ ný ce lok vedú ope ra tív nu evi -
den ciu o všet kých roz poč to vých opat re niach vy ko na -
ných v prie be hu roz poč to vé ho roka.

§ 15

Pe ňaž né fon dy

(1) Obec a vyš ší územ ný ce lok môžu vy tvá ra� pe ňaž -
né fon dy. Zdroj mi pe ňaž ných fon dov môžu by� naj mä
a) pre by tok roz po čtu za uply nu lý roz poč to vý rok,
b) zisk z pod ni ka te¾ skej čin nos ti po zda ne ní,
c) zos tat ky tých to fon dov z mi nu lých roz poč to vých ro -

kov.

(2) Zos tat ky pe ňaž ných fon dov kon com roka ne pre -
pa da jú. O po u ži tí pe ňaž ných fon dov roz ho du je obec né
za stu pi te¾ stvo a za stu pi te¾ stvo vyš šie ho územ né ho cel -
ku.

(3) Pros tried ky pe ňaž ných fon dov po u ží va obec
a vyš ší územ ný ce lok pros tred níc tvom svoj ho roz po čtu
ok rem pre vo dov pros tried kov me dzi jed not li vý mi pe -
ňaž ný mi fon dmi na vzá jom a ok rem prí pa dov, keï sa
pros tried ky pe ňaž ných fon dov po u ži jú len na vy rov na -
nie ča so vé ho ne sú la du me dzi príj ma mi a vý dav ka mi
svoj ho roz po čtu v prie be hu roz poč to vé ho roka.

(4) Obec a vyš ší územ ný ce lok vy tvá ra jú re zerv ný
fond vo výš ke ur če nej ich za stu pi te¾ stvom, naj me nej
však 10 % z pre byt ku roz po čtu pod ¾a § 10 ods. 3
písm. a) a b).
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18) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 302/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

19) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 16

Zá ve reč ný účet ob ce, zá ve reč ný
účet vyš šie ho územ né ho cel ku

(1) Po skon če ní roz poč to vé ho roka obec a vyš ší územ -
ný ce lok úda je o roz poč to vom hos po dá re ní sú hrnne
spra cu jú do zá ve reč né ho účtu obce a zá ve reč né ho účtu 
vyš šie ho územ né ho cel ku.

(2) Obec a vyš ší územ ný ce lok fi nanč ne uspo ria da jú
svo je hos po dá re nie vrá ta ne fi nanč ných vz�a hov k zria -
de ným ale bo za lo že ným práv nic kým oso bám a fy zic -
kým oso bám — pod ni ka te ¾om a práv nic kým oso bám,
kto rým pos ky tli pros tried ky svoj ho roz po čtu; ïa lej
uspo ria da jú fi nanč né vz�a hy k štát ne mu roz po čtu,
štát nym fon dom, roz po čtom iných obcí a k roz po čtom
vyš ších územ ných cel kov.

(3) Obec a vyš ší územ ný ce lok sú po vin ní da� si ove ri�
úč tov nú zá vier ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su.19) Pri
ove ro va ní úč tov nej zá vier ky au dí tor ove ru je tiež hos po -
dá re nie pod ¾a ich roz poč tov v sú la de s tým to zá ko nom,
hos po dá re nie s ostat ný mi fi nanč ný mi pros tried ka mi,
stav a vý voj dlhu a do dr žia va nie pra vi diel po u ží va nia
ná vrat ných zdro jov fi nan co va nia.

(4) Ak au dí tor pri ove ro va ní pod ¾a od se ku 3 zis tí po -
ru še nie po vin nos tí vy plý va jú cich z toh to zá ko na, je po -
vin ný tie to sku toč nos ti pí som ne ozná mi� mi nis ter stvu
fi nan cií; mi nis ter stvo fi nan cií ale bo ním po ve re ná
sprá va fi nanč nej kon tro ly je opráv ne ná tie to sku toč -
nos ti pre ve ri�, pri čom po stu pu je pri me ra ne pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.20)

(5) Zá ve reč ný účet obce a zá ve reč ný účet vyš šie ho
územ né ho cel ku ob sa hu je naj mä
a) úda je o pl ne ní roz po čtu v čle ne ní pod ¾a § 10 ods. 3

v sú la de s roz poč to vou kla si fi ká ciou,
b)  bi lan ciu ak tív a pa sív,
c) pre h¾ad o sta ve a vý vo ji dlhu,
d) úda je o hos po dá re ní prí spev ko vých or ga ni zá cií v ich

pô sob nos ti,
e) pre h¾ad o pos kyt nu tých zá ru kách pod ¾a jed not li -

vých prí jem cov,
f) úda je o ná kla doch a vý no soch pod ni ka te¾ skej čin -

nos ti.

(6) Pre by tok roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho
územ né ho cel ku pod ¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) po skon -
če ní roka ne pre pa dá a je zdro jom tvor by re zerv né ho
fon du, prí pad ne ïal ších pe ňaž ných fon dov. Prí pad ný
scho dok roz po čtu pod ¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) uhrá -
dza obec a vyš ší územ ný ce lok pre do všet kým z  re -
zervného fon du, z ïal ších pe ňaž ných fon dov ale bo z ná -
vrat ných zdro jov fi nan co va nia. O po u ži tí pre byt ku
roz po čtu pod ¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) ale bo o spô so be
úhra dy schod ku roz po čtu pod ¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
roz ho du je obec né za stu pi te¾ stvo ale bo za stu pi te¾ stvo
vyš šie ho územ né ho cel ku pri pre rokú va ní zá ve reč né ho
účtu.

 (7) Pred schvá le ním sa ná vrh zá ve reč né ho účtu
obce a ná vrh zá ve reč né ho účtu vyš šie ho územ né ho cel -
ku pred kla dá na ve rej nú dis ku siu pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.18)

 (8) Pre ro ko va nie zá ve reč né ho účtu obce a zá ve reč -
né ho účtu vyš šie ho územ né ho cel ku sa uzat vá ra jed -
ným z tých to vý ro kov:
a) ce lo roč né hos po dá re nie sa schva ¾u je bez vý hrad,
b) ce lo roč né hos po dá re nie sa schva ¾u je s vý hra da mi.

 (9) Ak sa zá ve reč ný účet schvá li s vý hra da mi, obec -
né za stu pi te¾ stvo ale bo za stu pi te¾ stvo vyš šie ho územ -
né ho cel ku je po vin né pri ja� opat re nia na ná pra vu ne -
dos tat kov.

(10) Ná vrh zá ve reč né ho účtu obec a vyš ší územ ný ce -
lok pre ro ku jú naj ne skôr do šies tich me sia cov po uply -
nu tí roz poč to vé ho roka.

ŠTVR TÁ  ČASŤ

PRA VID LÁ ROZ POČ TO VÉ HO HOS PO DÁ RE NIA

§ 17

Pra vid lá po u ží va nia ná vrat ných
zdro jov fi nan co va nia

(1) Obec a vyš ší územ ný ce lok sú po vin ní pri po u ží va -
ní ná vrat ných zdro jov fi nan co va nia do dr žia va� pra vid -
lá uve de né v od se koch 2 až 7.

(2) Obec a vyš ší územ ný ce lok môžu po u ži� ná vrat né
zdro je fi nan co va nia len na úhra du ka pi tá lo vých vý dav -
kov. Na vy rov na nie ča so vé ho ne sú la du me dzi príj ma mi
a vý dav ka mi bež né ho roz po čtu v prie be hu roz poč to vé -
ho roka sa tie to zdro je fi nan co va nia mô žu vý ni moč ne
po u ži� za pod mien ky, že budú spla te né do kon ca roz -
poč to vé ho roka z príj mov bež né ho roz po čtu.

(3) Na vy dá va nie ko mu nál nych ob li gá cií sa vz�a hu je
oso bit ný pred pis.21)

(4) Obec a vyš ší územ ný ce lok môžu vstu po va� len do
ta kých zá väz kov vy plý va jú cich z ná vrat ných zdro jov fi -
nan co va nia, kto rých úhra da dlho do bo ne na ru ší vy rov -
na nos� bež né ho roz po čtu v na sle du jú cich ro koch.

(5) Obec a vyš ší územ ný ce lok ne smú pre vzia� zá ru -
ku za úver, pô žič ku ale bo iný dlh fy zic kej oso by ale bo
práv nic kej oso by s vý nim kou zá ru ky pre vza tej ob cou za 
pos kyt nu tie ná vrat nej fi nanč nej vý po mo ci zo štát ne ho
roz po čtu.

(6) Obec a vyš ší územ ný ce lok môžu na pl ne nie svo -
jich úloh pri ja� ná vrat né zdro je fi nan co va nia, len ak
a) cel ko vá suma dlhu obce ale bo vyš šie ho územ né ho

cel ku ne pre kro čí 60 % sku toč ných bež ných príj mov
pred chá dza jú ce ho roz poč to vé ho roka a

b) suma roč ných splá tok ná vrat ných zdro jov fi nan co -
va nia vrá ta ne úhra dy vý no sov ne pre kro čí 25 % sku -
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20) Zá kon č. 502/2001 Z. z. o fi nanč nej kon tro le a vnú tor nom au di te a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
21) Zá kon č. 530/1990 Zb. o dlho pi soch v zne ní ne skor ších pred pi sov.



toč ných bež ných príj mov pred chá dza jú ce ho roz poč -
to vé ho roka.

 (7) Cel ko vou su mou dlhu obce ale bo vyš šie ho
územ né ho cel ku sa na úče ly toh to zá ko na ro zu mie sú -
hrn zá väz kov vy plý va jú cich zo splá ca nia is tín ná vrat -
ných zdro jov fi nan co va nia ku kon cu roz poč to vé ho roka 
a suma ru či te¾ ských zá väz kov obce ale bo vyš šie ho
územ né ho cel ku.

 (8) Do cel ko vej sumy dlhu obce pod ¾a od se ku 7 sa
ne za po čí ta va jú zá väz ky z úve rov pos kyt nu tých z bý va -
lých štát nych fon dov 22) a z úve ru pos kyt nu té ho zo Štát -
ne ho fon du roz vo ja bý va nia na vý stav bu obec ných ná -
jom ných by tov23) vo výš ke splá tok úve ru, kto rých
úhra da je za hr nu tá v cene roč né ho ná jom né ho za obec -
né ná jom né byty. Do sumy roč ných splá tok ná vrat ných 
zdro jov fi nan co va nia pod ¾a od se ku 6 písm. b) obec
a vyš ší územ ný ce lok ne za po čí ta va jú sumu ich jed no -
ra zo vé ho pred čas né ho spla te nia.

 (9) Do dr ža nie pod mie nok na pri ja tie ná vrat ných
zdro jov fi nan co va nia pod ¾a od se ku 6 pre ve ru je pred ich 
pri ja tím hlav ný kon tro lór obce ale bo hlav ný kon tro lór
vyš šie ho územ né ho cel ku.

(10) Po ru še nie pod mie nok na pri ja tie ná vrat ných
zdro jov fi nan co va nia ob cou ale bo vyš ším územ ným cel -
kom pod ¾a od se ku 6 je hlav ný kon tro lór obce ale bo
hlav ný kon tro lór vyš šie ho územ né ho cel ku po vin ný
bez od klad ne ozná mi� mi nis ter stvu fi nan cií.

§ 18

Oso bi tos ti hos po dá re nia obcí
a vyš ších územ ných cel kov

(1) Obec ale bo vyš ší územ ný ce lok môže ur či�, že ich
sub jek ty, kto ré ne ma jú práv nu sub jek ti vi tu, budú hos -
po dá ri� oso bit ne len so zve re ným pred dav kom. Zá ro veň 
určí výš ku pred dav ku a ob do bie, na kto ré sa pos ky tu je. 
Obec ale bo vyš ší územ ný ce lok je po vin ný zúč to va� príj -
my a vý dav ky tých to sub jek tov naj ne skôr do kon ca roz -
poč to vé ho roka.

(2) Ak obec ale bo vyš ší územ ný ce lok vy ko ná va pod -
ni ka te¾ skú čin nos�, vý no sy a ná kla dy na túto čin nos�
sa ne roz po čtu jú a sle du jú sa na samo stat nom mi mo -
roz poč to vom účte. Ná kla dy na túto čin nos� mu sia by�
kry té vý nos mi z nej. Zisk z pod ni ka te¾ skej čin nos ti po
zda ne ní zos tá va v pl nom roz sa hu obci a vyš šie mu
územ né mu cel ku ako do pln ko vý zdroj fi nan co va nia.

(3) Obec ale bo vyš ší územ ný ce lok môže zdru žo va�
pros tried ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.24) Zdru že né
pros tried ky sa vedú na samo stat nom účte.

(4) Obec ale bo vyš ší územ ný ce lok usku toč ňu je plat -
by pod ¾a uzav re tej zmlu vy o zdru že ní zo zdro jov, kto ré

sú opráv ne ní po u ži� na čin nos� vy me dze nú v pred me te
tej to zmlu vy.

(5) Obec ale bo vyš ší územ ný ce lok vy po ria da ma je -
tok, kto rý zís ka li vý ko nom čin nos ti fi nan co va nej zo
zdru že ných pros tried kov pod ¾a od se ku 3, pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.24)

§ 19

Ozdrav ný re žim a nú te ná sprá va ob ce

(1) Ozdrav ný re žim pred chá dza za ve de niu nú te nej
sprá vy s vý nim kou pod ¾a od se ku 9 písm. a). Obec je po -
vin ná za vies� ozdrav ný re žim, ak cel ko vá výš ka jej zá -
väz kov po le ho te splat nos ti pre siah ne 15 % sku toč ných 
bež ných príj mov obce pred chá dza jú ce ho roz poč to vé ho
roka a ak ne uh ra di la nie ktorý uzna ný zá vä zok do
60 dní odo dňa jeho splat nos ti.

(2) Ak na sta li sku toč nos ti pod ¾a od se ku 1, obec je po -
vin ná do troch dní od ich zis te nia ozná mi� túto sku toč -
nos� mi nis ter stvu fi nan cií a sta ros ta obce (ïa lej len
„sta ros ta“) je po vin ný do 15 dní vy pra co va� ná vrh na
za ve de nie ozdrav né ho re ži mu, kto rý tvo rí ná vrh
ozdrav né ho roz po čtu a ná vrh opat re ní na sta bi li zá ciu
roz poč to vé ho hos po dá re nia. Ozdrav ný roz po čet nie je
obec po vin ná čle ni� na bež ný roz po čet a ka pi tá lo vý roz -
po čet.

(3) Sta ros ta je po vin ný v le ho te do 15 dní odo dňa,
keï na sta li sku toč nos ti pod ¾a od se ku l, pred lo ži� ná vrh 
na za ve de nie ozdrav né ho re ži mu obec né mu za stu pi te¾ -
stvu. Obec né za stu pi te¾ stvo musí pre ro ko va� ná vrh na
za ve de nie ozdrav né ho re ži mu naj ne skôr do 15 dní od
jeho pred lo že nia.

(4) Po čas ozdrav né ho re ži mu môže obec po u ží va�
svo je fi nanč né pros tried ky len v sú la de so schvá le ným
ozdrav ným roz po čtom, pri čom kaž dé po u ži tie fi nanč -
ných pros tried kov obce musí vo pred pí som ne od sú hla -
si� hlav ný kon tro lór obce.

(5) Hlav ný kon tro lór obce je po vin ný pred kla da�
obec né mu za stu pi te¾ stvu pí som nú sprá vu k ná vr hu
ozdrav né ho re ži mu, k ná vr hu ozdrav né ho roz po čtu
a ku kaž dej sprá ve o pl ne ní ozdrav né ho re ži mu vrá ta ne
pl ne nia ozdrav né ho roz po čtu.

(6) Sta ros ta je po vin ný pra vi del ne me sač ne pred kla -
da� na ro ko va nie obec né ho za stu pi te¾ stva sprá vu o pl -
ne ní ozdrav né ho re ži mu vrá ta ne pl ne nia ozdrav né ho
roz po čtu.

(7) Po za ve de ní ozdrav né ho re ži mu je obec po vin ná
do troch dní od pri ja tia uzne se nia o za ve de ní ozdrav né -
ho re ži mu obec ným za stu pi te¾ stvom pred lo ži� mi nis -
ter stvu fi nan cií toto uzne se nie.

(8) V le ho te do sied mich dní po uply nu tí 90 dní od za -
ve de nia ozdrav né ho re ži mu je obec po vin ná ozná mi�
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22) Zá kon č. 553/2001 Z. z. o zru še ní nie ktorých štát nych fon dov, o nie ktorých opat re niach sú vi sia cich s ich zru še ním a o zme ne a do pl ne ní 
nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

23) § 5 ods. 1 písm. f) zá ko na č. 607/2003 Z. z. o Štát nom fon de roz vo ja bý va nia v znení neskorších predpisov.
24) § 829 až 841 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.



mi nis ter stvu fi nan cií vý sled ky jeho pl ne nia vrá ta ne pl -
ne nia ozdrav né ho roz po čtu a sta vu zá väz kov spo lu so
sta no vi skom hlav né ho kon tro ló ra obce. Ak obec  pre -
ukáže, že pl ne ním ozdrav né ho re ži mu do siah la zlep še -
nie vý sled kov hos po dá re nia a zní že nie cel ko vých zá -
väz kov uve de ných v od se ku 1, mi nis ter stvo fi nan cií
môže na zá kla de žia dos ti obce da� sú hlas na pre dĺ že nie
hos po dá re nia v ozdrav nom re ži me s ur če ním jeho le ho -
ty ne pre vy šu jú cej 90 dní.

 (9) Mi nis ter stvo fi nan cií je opráv ne né rozhodnú�25)
o za ve de ní nú te nej sprá vy, ak
a) na sta li sku toč nos ti pod ¾a od se ku 1 a obec ne za vied -

la ozdrav ný re žim,
b) po skon če ní hos po dá re nia v ozdrav nom re ži me tr va -

jú sku toč nos ti pod ¾a od se ku 1, a to pod ¾a zis te ní mi -
nis ter stva fi nan cií ale bo na zá kla de ozná me nia
1. sta ros tu,
2. hlav né ho kon tro ló ra obce,
3. au dí to ra,
4. ve ri te ¾a obce ale bo
5. štát ne ho or gá nu.

(10) Sta ros ta ale bo hlav ný kon tro lór obce je po vin ný
ozná me nie pod ¾a od se ku 9 písm. b) pre ro ko va� v obec -
nom za stu pi te¾ stve a za sla� mi nis ter stvu fi nan cií do
15 dní po skon če ní hos po dá re nia v ozdrav nom re ži me.

(11) Pred za ve de ním nú te nej sprá vy mi nis ter stvo fi -
nan cií ale bo ním po ve re ná sprá va fi nanč nej kon tro ly
pre ve rí sku toč nos ti uve de né v ozná me ní pod ¾a od se -
ku 9 písm. b) a dô vo dy ne uh ra de nia zá väz ku pod ¾a od -
se ku 1. Obec je po vin ná pos kyt nú� na uve de né úče ly
ne vy hnut ne pot reb nú sú čin nos� vrá ta ne pos kyt nu tia
úč tov ných a iných do kla dov pot reb ných na tie to úče ly.

(12) Nú te né ho správ cu vy me nú va a od vo lá va mi nis -
ter stvo fi nan cií. Mi nis ter stvo fi nan cií uzat vá ra s nú te -
ným správ com zmlu vu o vý ko ne čin nos ti nú te né ho
správ cu, kto rá po dro bnej šie vy me dzí jeho prá va a po -
vin nos ti. Výš ku od me ny nú te né ho správ cu určí mi nis -
ter stvo fi nan cií. Ná kla dy spo je né s vý ko nom nú te nej
sprá vy vrá ta ne od me ny nú te né ho správ cu uhrá dza
obec, nad kto rou sa za vied la nú te ná sprá va.

(13) Nú te ným správ com môže by� fy zic ká oso ba, kto -
rá
a) má skon če né vy so ko škol ské vzde la nie a od bor nú

prax v ob las ti fi nan cií naj me nej pä� ro kov,
b) nie je sta ros tom, čle nom iné ho or gá nu obce ale bo za -

mest nan com obce,
c) nie je oso bou blízkou26) sta ros to vi, čle no vi iné ho or -

gá nu obce ale bo za mest nan com obce, nad kto rou sa
za vá dza nú te ná sprá va.

(14) Roz hod nu tie o za ve de ní nú te nej sprá vy ob sa hu -
je aj meno a priez vis ko nú te né ho správ cu, ad re su jeho

tr va lé ho po by tu, čís lo pre u ka zu to tož nos ti a rod né čís -
lo. Od vo la nie pro ti to mu to roz hod nu tiu nemá od klad ný 
úči nok. Roz hod nu tie o za ve de ní nú te nej sprá vy sa do -
ru čí aj miest ne prí sluš né mu da ňo vé mu úra du.

(15) Od za ve de nia nú te nej sprá vy ne smie by� sta ros -
to vi, pos lan com obec né ho za stu pi te¾ stva, hlav né mu
kon tro ló ro vi ani ostat ným za mest nan com obce vy pla -
te ná od me na.27)

(16) Obec je po vin ná do sied mich dní od do ru če nia
roz hod nu tia o za ve de ní nú te nej sprá vy zria di� v ban ke
a po boč ke za hra nič nej banky28) oso bit ný účet nú te nej
sprá vy a pre vies� na ten to účet všet ky zos tat ky pe ňaž -
ných pros tried kov ve de ných na do te raj ších úč toch ok -
rem pe ňaž ných pros tried kov, kto ré je obec po vin ná
vies� na samo stat ných úč toch pod ¾a toh to ale bo oso bit -
né ho zá ko na.

(17) Po čas nú te nej sprá vy všet ky príj my obce ply nú
na oso bit ný účet nú te nej sprá vy ok rem príj mov, kto ré
je obec po vin ná vies� na samo stat ných úč toch pod ¾a
toh to ale bo oso bit né ho zá ko na. Pe ňaž né pros tried ky
ve de né na oso bit nom účte nú te nej sprá vy ne pod lie ha jú 
vý ko nu roz hod nu tia pod ¾a oso bit ných predpisov29) od -
pí sa ním z účtu v ban ke. Pe ňaž né pros tried ky na všet -
kých úč toch môže po čas nú te nej sprá vy obec po u ži� len 
s pred chá dza jú cim pí som ným sú hla som nú te né ho
správ cu.

(18) Po za ve de ní nú te nej sprá vy je nú te ný správ ca
po vin ný zis ti� stav hos po dá re nia obce, pri čom obec je
po vin ná umož ni� mu na hlia da� do všet kých úč tov ných
a iných do kla dov pot reb ných na úče ly zis te nia sta vu
hos po dá re nia obce. Na zá kla de zis te ných sku toč nos tí
je opráv ne ný po ža do va� od or gá nov obce pri ja tie prog -
ra mu na kon so li dá ciu hos po dá re nia obce vrá ta ne or ga -
ni zač ných a per so nál nych opat re ní.

(19) Nú te ný správ ca je opráv ne ný zú čas tňo va� sa
s hla som po rad ným na za sad nu tiach obec né ho za stu -
pi te¾ stva a jeho prí sluš ných ko mi sií, na kto rých sa ro -
ku je o roz po čte obce, hos po dá re ní a ma jet ku obce.
Sprá vy pred kla da né na za sad nu tie obec né ho za stu pi -
te¾ stva, kto ré sa tý ka jú roz po čtu obce, hos po dá re nia
a ma jet ku obce, mu sia by� do lo že né sta no vi skom nú te -
né ho správ cu.

(20) Obec je po vin ná do sied mich dní od do ru če nia
roz hod nu tia o za ve de ní nú te nej sprá vy toto roz hod nu -
tie zve rej ni� spô so bom v obci ob vyk lým. V rov na kej le -
ho te je obec po vin ná za ve de nie nú te nej sprá vy ozná mi�
všet kým ban kám a po boč kám za hra nič ných bánk, kto -
ré vedú účty obce, a všet kým svo jim ve ri te ¾om.

(21) Obec je po vin ná do 30 dní od do ru če nia roz hod -
nu tia o za ve de ní nú te nej sprá vy zos ta vi� a schvá li� krí -

Strana 5946 Zbierka zákonov č. 583/2004 Čiastka 248

25) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
26) § 116 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
27) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 253/1994 Z. z. o práv nom pos ta ve ní a pla to vých po me roch sta ros tov obcí a pri má to rov

miest v zne ní ne skor ších pred pi sov.
28) § 2 ods. 1, 5 a 8 zá ko na č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní zá ko na č. 603/2003 Z. z.
29) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) 

a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



zo vý roz po čet na ob do bie do kon ca roz poč to vé ho roka,
v kto rom sa za vá dza nú te ná sprá va. V krí zo vom roz po č -
te sa po vin ne roz po čtu jú vý dav ky pod ¾a § 7 ods. 1
písm. a) až c). Ak sa nú te ná sprá va ne skon čí v prí sluš -
nom roz poč to vom roku, obec je po vin ná do 31. de cem -
bra bež né ho roka zos ta vi� a schvá li� krí zo vý roz po čet aj
na na sle du jú ci roz poč to vý rok. Krí zo vý roz po čet obec
nie je po vin ná čle ni� na bež ný roz po čet a ka pi tá lo vý roz -
po čet.

(22) Ak obec ne schvá li krí zo vý roz po čet v le ho tách
pod ¾a od se ku 20, hos po dá ri pod ¾a krí zo vé ho roz po čtu
zos ta ve né ho nú te ným správ com.

(23) Mi nis ter stvo fi nan cií môže roz hod nú� o zru še ní
nú te nej sprá vy na zá kla de ná vr hu nú te né ho správ cu,
žia dos ti obce, ale bo ak zis tí, že po mi nu li dô vo dy na jej
tr va nie.

(24) Príj my a vý dav ky usku toč ne né po čas nú te nej
sprá vy obec po zru še ní nú te nej sprá vy zúč tu je so
schvá le ným roz po čtom obce.

PIA  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ A PRE CHOD NÉ USTA NO VE NIA

§ 20

Mi nis ter stvo fi nan cií môže sub jek tu, kto ré mu vy plý -
va jú po vin nos ti z toh to zá ko na, ulo ži� za ich ne spl ne nie 
po ku tu až do výš ky 500 000 Sk pod ¾a vše obec ných
pred pi sov o správ nom ko na ní,25) a to v le ho tách pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.30)

§ 21

Pre chod né usta no ve nia

(1) Ná vrh roz po čtu obce a roz po čtu vyš šie ho územ né -
ho cel ku na rok 2005 sa zos ta ví s pri hliad nu tím na
plat né usta no ve nia toh to zá ko na o zos ta ve ní roz po čtu
obce a roz po čtu vyš šie ho územ né ho cel ku.

(2) Ak sa upra vu je roz poč to vá kla si fi ká cia na na sle -
du jú ci roz poč to vý rok, ná vrh roz po čtu obce a roz po čtu
vyš šie ho územ né ho cel ku na na sle du jú ci roz poč to vý
rok sa zos ta vu je v sú la de s roz poč to vou kla si fi ká ciou
plat nou na na sle du jú ci roz poč to vý rok.

(3) Viac roč ný roz po čet obce ale bo vyš šie ho územ né -
ho cel ku sa po pr vý krát zos ta ví v roku 2006 na na sle -
du jú ce roz poč to vé roky, po čnúc ro kom 2007.

(4) Na zos ta ve nie zá ve reč né ho účtu obce a zá ve reč -
né ho účtu vyš šie ho územ né ho cel ku za rok 2004 sa
vz�a hu je do te raj ší pred pis.

(5) Ozdrav ný re žim a nú te ná sprá va za ve de ná nad
ob cou pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa skon čí dňom
účin nos ti toh to zá ko na.

Čl. II

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb.
o obec nom zria de ní v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod -
nej rady č. 96/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 130/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 421/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 500/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 564/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 11/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 295/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 43/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 252/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 287/1994 Z. z., zá ko na
č. 229/1997 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na
č. 233/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 185/1999 Z. z., zá ko na č. 389/1999 Z. z.,
zá ko na č. 6/2001 Z. z., zá ko na č. 453/2001 Z. z., zá ko -
na č. 205/2002 Z. z., zá ko na č. 515/2003 Z. z., zá ko na
č. 369/2004 Z. z., zá ko na č. 523/2004 Z. z. a zá ko na
č. 535/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „(§ 7)“.

2. V § 7 od sek 1 znie:
„(1) Obec fi nan cu je svo je pot re by pre do všet kým

z vlast ných príj mov, do tá cií zo štát ne ho roz po čtu
a z ïal ších zdro jov.“.

3. V § 7 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „pod ¾a nor ma tí vu
ur če né ho vlá dou“.

4. V § 9 sa vy púš �a od sek 2.

Do te raj šie od se ky 3 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 2
až 5.

5. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 9a, 9b a 10 zne -
jú:
„9a) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
9b) Zá kon č. 466/2002 Z. z. o au dí to roch a Slo ven skej ko mo re

au dí to rov.
10) Na prí klad zá kon č. 583/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách

územ nej samo sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov, zá kon č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách
ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

6. V § 11 ods. 4 písm. b) sa slo vá „dlhu a o pre vza tí ru -
či te¾ ské ho zá väz ku“ na hrá dza jú slo va mi „zá ru ky za
pos kyt nu tie ná vrat nej fi nanč nej vý po mo ci zo štát ne ho
roz po čtu“.

7. V § 18f sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom i), kto ré znie: 
„i) plní ïal šie úlo hy usta no ve né oso bit ným zá ko nom.“.

8. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 16f sa ci tá cia
„Na prí klad § 32a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi -
sov“ na hrá dza ci tá ciou „Na prí klad zá kon č. 583/2004
Z. z. o roz poč to vých pra vid lách územ nej samo sprá vy
a o z me ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov“.
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30) § 31 ods. 14 zá ko na č. 523/2004 Z. z.







   




       

        



 











          


       


 


   
       



 

 








     










  

















 










