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583
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) rozpoèty územnej samosprávy, ktorými sú rozpoèet
obce1) a rozpoèet vyššieho územného celku,2)
b) rozpoètový proces, pravidlá rozpoètového hospodárenia, zostavovanie a schva¾ovanie závereèného
úètu obce a závereèného úètu vyššieho územného
celku,
c) finanèné vz•ahy medzi štátnym rozpoètom a rozpoètami obcí a štátnym rozpoètom a rozpoètami vyšších
územných celkov, finanèné vz•ahy medzi rozpoètami obcí a rozpoètami vyšších územných celkov navzájom, ako aj finanèné vz•ahy rozpoètov obcí a rozpoètov vyšších územných celkov k iným právnickým
osobám a fyzickým osobám.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú na mestské èasti, ktoré sú právnickými osobami, v rovnakom
rozsahu ako na obce; pri urèovaní príjmov a výdavkov
rozpoètu mestských èastí pod¾a tohto zákona sa pri hliada na podmienky vymedzené štatútom pod¾a osobitného predpisu. 3)
(3) Na obce a vyššie územné celky a nimi zriadené
rozpoètové organizácie a príspevkové organizácie ako
súèasti sektora verejnej správy sa vz•ahuje osobitný
predpis4) s odchýlkami uvedenými v tomto zákone.

1

§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) návratnými zdrojmi financovania prostriedky rozpoètu obce alebo rozpoètu vyššieho územného celku
z prijatých úverov, pôžièiek, návratných finanèných
výpomocí a zo zmeniek a z komunálnych obligácií
vydaných obcou alebo vyšším územným celkom,
b) prebytkom rozpoètu obce alebo rozpoètu vyššieho
územného celku kladný rozdiel medzi príjmami rozpoètu obce alebo rozpoètu vyššieho územného celku
a výdavkami rozpoètu obce alebo rozpoètu vyššieho
územného celku,
c) schodkom rozpoètu obce alebo rozpoètu vyššieho
územného celku záporný rozdiel medzi príjmami
rozpoètu obce alebo rozpoètu vyššieho územného
celku a výdavkami rozpoètu obce alebo rozpoètu
vyššieho územného celku.
§3
Finanèné vz•ahy štátu k rozpoètom obcí
a k rozpoètom vyšších územných celkov
(1) Finanèné vz•ahy štátu k rozpoètom obcí a k rozpoètom vyšších územných celkov sú
a) podiely na daniach v správe štátu,
b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy,
c) ïalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpoète na príslušný rozpoètový rok.
(2) Finanèné vz•ahy pod¾a odseku l písm. a) ustanovuje osobitný predpis5) a zabezpeèujú sa prostredníctvom daòových úradov.6) Finanèné vz•ahy pod¾a odseku l písm. b) sa zabezpeèujú prostredníctvom správcu
kapitoly štátneho rozpoètu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na
obec alebo vyšší územný celok. Finanèné vz•ahy pod¾a
odseku 1 písm. c) sa zabezpeèujú prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ïalej len „mi-

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 295/1992 Zb.
4
) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
) Zákon è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení
zákona è. 182/2002 Z. z.
2

3
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nisterstvo financií“) alebo správcu kapitoly štátneho
rozpoètu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí èinnos•,
ktorá sa má financova•.
(3) Dotácie pod¾a odseku 1 písm. b) sa poskytujú na
základe osobitných predpisov. 7) Na úhradu nákladov,
na ktoré sa poskytujú dotácie pod¾a odseku 1 písm. b),
možno poskytnú• preddavok.
(4) Ak sa zákonom prenáša na obec alebo vyšší územný celok výkon štátnej správy, náklady takto preneseného výkonu štátnej správy sa obci alebo vyššiemu
územnému celku uhrádzajú zo štátneho rozpoètu
v rozsahu urèenom zákonom o štátnom rozpoète na
príslušný rozpoètový rok.
(5) Návrh finanèných vz•ahov medzi štátnym rozpoètom a rozpoètami obcí a štátnym rozpoètom a rozpoètami vyšších územných celkov prerokúva ministerstvo
financií s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov pred predložením návrhu východísk rozpoètu verejnej správy a pred predložením návrhu rozpoètu verejnej správy na rokovanie
vlády Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.4)
(6) Ak obce zriadia spoloèný obecný úrad alebo združenie obcí pod¾a osobitného predpisu,8) príslušné ministerstvo alebo subjekt ustanovený osobitným predpisom môže za tieto obce poskytnú• dotáciu obci, v ktorej
je sídlo spoloèného obecného úradu alebo sídlo združenia obcí, po predchádzajúcom súhlase všetkých obcí,
ktoré spoloèný obecný úrad alebo združenie obcí zriadia.
DRUHÁ ÈAS•
ROZPOÈTY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§4
Postavenie a obsah rozpoètu obce
a rozpoètu vyššieho územného celku
(1) Rozpoèet obce a rozpoèet vyššieho územného celku je základným nástrojom finanèného hospodárenia
v príslušnom rozpoètovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce a vyššieho územného celku
v príslušnom rozpoètovom roku. Rozpoèet obce a rozpoèet vyššieho územného celku je súèas•ou rozpoètu
sektora verejnej správy.9)
(2) Rozpoètový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
(3) Rozpoèet obce a rozpoèet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnos• hospodárenia obce a vyš šieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky,
v ktorých sú vyjadrené finanèné vz•ahy k právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikate¾om pôsobiacim
7

)
)
9
)
10
)
11
)
12
)
8
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na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj
k obyvate¾om žijúcim na tomto území vyplývajúce pre
ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce
a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného
celku, ako aj zo zmlúv. Rozpoèet obce a rozpoèet vyššieho územného celku zahàòa aj finanèné vz•ahy pod¾a § 3
ods. 1.
(4) Rozpoèet obce a rozpoèet vyššieho územného celku obsahuje finanèné vz•ahy k rozpoètovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou
alebo vyšším územným celkom pod¾a osobitného
predpisu4) a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladate¾om. Na hospodárenie rozpoètových organizácií
a príspevkových organizácií sa vz•ahuje osobitný predpis.4)
(5) Rozpoèet obce môže obsahova• finanèné vz•ahy
k rozpoètom iných obcí, ako aj finanèné vz•ahy k rozpoètu vyššieho územného celku, do ktorého územia
obec patrí, ak plnia spoloèné úlohy. Rozpoèet vyššieho
územného celku môže obsahova• finanèné vz•ahy
k rozpoètom iných vyšších územných celkov, ako aj finanèné vz•ahy k rozpoètom obcí na jeho území.
(6) V rozpoète obce a v rozpoète vyššieho územného
celku sa uplatòuje rozpoètová klasifikácia v súlade
s osobitným predpisom.10)
§5
Príjmy rozpoètu obce
(1) Príjmy rozpoètu obce sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov pod¾a osobitného predpisu, 11)
b) nedaòové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z èinnosti obce a jej rozpoètových
organizácií pod¾a tohto alebo osobitného zákona,
c) výnosy z finanèných prostriedkov obce,
d) sankcie za porušenie finanènej disciplíny uložené
obcou,
e) dary a výnosy dobrovo¾ných zbierok v prospech
obce,
f) podiely na daniach v správe štátu pod¾a osobitného
predpisu, 5)
g) dotácie zo štátneho rozpoètu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpoète na príslušný rozpoètový
rok a dotácie zo štátnych fondov,
h) ïalšie dotácie zo štátneho rozpoètu v súlade so zákonom o štátnom rozpoète na príslušný rozpoètový
rok,
i) úèelové dotácie z rozpoètu vyššieho územného celku
alebo z rozpoètu inej obce na realizáciu zmlúv pod¾a
osobitných predpisov, 12)

Napríklad zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
§ 20 a 20a zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení zákona è. 453/2001 Z. z.
§ 3 zákona è. 523/2004 Z. z.
§ 4 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z.
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahranièia poskytnuté na konkrétny úèel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
(2) Obec môže na plnenie svojich úloh použi• aj
a) prostriedky mimorozpoètových peòažných fondov
(ïalej len „peòažné fondy“),
b) zisk z podnikate¾skej èinnosti,
c) návratné zdroje financovania,
d) združené prostriedky.
(3) Za vlastné príjmy rozpoètu obce sa považujú príjmy rozpoètu obce pod¾a odseku 1 písm. a) až f). Za
vlastné príjmy sa považujú aj príjmy pod¾a odseku 1
písm. k), ak tak ustanoví osobitný predpis. O použití
vlastných príjmov rozpoètu obce rozhoduje obec samostatne. To neplatí pri dare, ak darca urèí úèel, na ktorý
sa majú darované prostriedky použi•. Príjmy rozpoètu
obce pod¾a odseku l písm. g) až j) môže obec použi• len
v súlade s úèelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.
§6
Príjmy rozpoètu vyššieho územného celku
(1) Príjmy rozpoètu vyššieho územného celku sú:
a) výnos miestnej dane pod¾a osobitného predpisu,11)
b) nedaòové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z èinnosti
vyššieho územného celku a jeho rozpoètových organizácií pod¾a tohto alebo osobitného zákona,
c) výnosy z finanèných prostriedkov vyššieho územného celku,
d) sankcie za porušenie finanènej disciplíny uložené
vyšším územným celkom,
e) dary a výnosy dobrovo¾ných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
f) podiely na iných daniach v správe štátu pod¾a osobitného predpisu, 5)
g) dotácie zo štátneho rozpoètu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpoète na príslušný rozpoètový
rok a dotácie zo štátnych fondov,
h) ïalšie dotácie zo štátneho rozpoètu v súlade so zákonom o štátnom rozpoète na príslušný rozpoètový
rok,
i) úèelové dotácie z rozpoètu obce alebo z rozpoètu iného vyššieho územného celku na realizáciu zmlúv
pod¾a osobitných predpisov,13)
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahranièia poskytnuté na konkrétny úèel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
(2) Vyšší územný celok môže na plnenie svojich úloh
použi• aj
a) prostriedky peòažných fondov,
b) zisk z podnikate¾skej èinnosti,
c) návratné zdroje financovania,
d) združené prostriedky.
13

) Napríklad zákon è. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(3) Za vlastné príjmy rozpoètu vyššieho územného
celku sa považujú príjmy rozpoètu vyššieho územného
celku pod¾a odseku 1 písm. a) až f). Za vlastné príjmy sa
považujú aj príjmy pod¾a odseku 1 písm. k), ak tak
ustanoví osobitný predpis. O použití vlastných príjmov
rozpoètu vyššieho územného celku rozhoduje vyšší
územný celok samostatne. To neplatí pri dare, ak darca
urèí úèel, na ktorý sa majú darované prostriedky použi•. Príjmy rozpoètu vyššieho územného celku pod¾a
odseku 1 písm. g) až j) môže vyšší územný celok použi•
len v súlade s úèelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.
§7
Výdavky rozpoètu obce
(1) Z rozpoètu obce sa uhrádzajú
a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce
pod¾a osobitných predpisov a na èinnos• rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy pod¾a osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec
užíva na plnenie úloh pod¾a osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo
s vyšším územným celkom, prípadne s ïalšími osobami na zabezpeèenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoloènej èinnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce
obce,
g) úroky z prijatých úverov, pôžièiek a návratných fi nanèných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
(2) Z rozpoètu obce sa môžu poskytova• dotácie právnickým osobám, ktorých zakladate¾om je obec, a to na
konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia obce.
(3) Do prijatia prostriedkov štátneho rozpoètu obcou
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použi• na úhradu týchto nákladov vlastné
príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpoètu na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
prostriedky štátneho rozpoètu obec zúètuje v prospech
svojho rozpoètu.
(4) Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej
osobe – podnikate¾ovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, môže obec poskytova• dotácie za
podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných
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služieb,14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných úèelov,15) na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské èasti Bratislavy a Košíc môžu poskytnú•
dotácie na celom území mesta.
(5) Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí8) alebo zakladá právnickú osobu pod¾a osobitného predpisu, 16) alebo nadobúda majetkové
úèasti na podnikaní právnickej osoby založenej pod¾a
osobitného predpisu, 16) môže použi• rozpoètové prostriedky na úhradu èlenského príspevku, na založenie
právnickej osoby pod¾a osobitného predpisu16) alebo na
nadobudnutie majetkových úèastí na podnikaní takej
právnickej osoby.
(6) V rozpoète obce na príslušný rozpoètový rok sa
prostriedky pod¾a odsekov 2 až 4 rozpoètujú na kon krétnu akciu, úlohu alebo úèel použitia prostriedkov.
Podliehajú roènému zúètovaniu s rozpoètom obce a ich
poskytnutím nemožno zvýši• celkový dlh obce.
§8
Výdavky rozpoètu vyššieho územného celku
(1) Z rozpoètu vyššieho územného celku sa uhrádzajú
a) záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyš šieho územného celku pod¾a osobitných predpisov
a na èinnos• rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším územným celkom,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy pod¾a osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, s údržbou a so zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh pod¾a osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším
územným celkom alebo s obcou, prípadne s ïalšími
osobami na zabezpeèenie úloh vyplývajúcich z pô sobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov
vzniknutých zo spoloènej èinnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce
alebo z èlenstva v medzinárodnom združení, 17)
g) úroky z prijatých úverov, pôžièiek a návratných fi nanèných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu
výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
(2) Z rozpoètu vyššieho územného celku sa môžu
poskytova• dotácie právnickým osobám, ktorých zakladate¾om je vyšší územný celok, a to na konkrétne úlohy
14
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a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia vyššieho územného celku.
(3) Do prijatia prostriedkov štátneho rozpoètu vyšším územným celkom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže vyšší územný celok použi• na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po
prijatí prostriedkov štátneho rozpoètu na úhradu ná kladov preneseného výkonu štátnej správy prostriedky
štátneho rozpoètu vyšší územný celok zúètuje v prospech svojho rozpoètu.
(4) Vyšší územný celok môže poskytova• dotácie obciam na svojom území ako úèas• na financovaní spoloèných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného
celku.
(5) Právnickej osobe neuvedenej v odsekoch 2 a 3
a fyzickej osobe – podnikate¾ovi, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, môže
vyšší územný celok poskytova• dotácie za podmienok
ustanovených všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku len na podporu všeobecne prospešných služieb,14) všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných úèelov,15) na podporu podnikania
a zamestnanosti.
(6) Ak vyšší územný celok zakladá právnickú osobu
pod¾a osobitného predpisu 16) alebo nadobúda majetkové úèasti na podnikaní právnickej osoby pod¾a osobitného predpisu,16) môže vyšší územný celok na tieto
úèely použi• rozpoètové prostriedky; rozpoètové prostriedky môže použi• aj na úhradu èlenských príspevkov. 17)
(7) V rozpoète vyššieho územného celku na príslušný
rozpoètový rok sa prostriedky pod¾a odsekov 2 až 5
rozpoètujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo úèel použitia prostriedkov. Podliehajú roènému zúètovaniu
s rozpoètom vyššieho územného celku a ich poskytnutím nemožno zvýši• celkový dlh vyššieho územného
celku.
TRETIA ÈAS•
ROZPOÈTOVÝ PROCES
§9
Viacroèný rozpoèet
(1) Viacroèný rozpoèet je strednodobý ekonomický
nástroj finanènej politiky obce alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb obyvate¾ov najmenej
na tri rozpoètové roky.
Viacroèný rozpoèet tvoria:
a) rozpoèet obce alebo rozpoèet vyššieho územného
celku na príslušný rozpoètový rok,

) § 2 ods. 2 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona è. 35/2002
Z. z.
) Napríklad § 2 ods. 3 zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
16
) Obchodný zákonník.
17
) § 5 zákona è. 302/2001 Z. z.
15
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b) rozpoèet obce alebo rozpoèet vyššieho územného
celku na rok nasledujúci po príslušnom rozpoètovom roku,
c) rozpoèet obce alebo rozpoèet vyššieho územného
celku na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpoèet pod¾a písmena b).
(2) Viacroèný rozpoèet sa zostavuje v rovnakom èlenení, v akom sa zostavuje rozpoèet obce alebo rozpoèet
vyššieho územného celku (§ 10 ods. 3).
(3) Príjmy a výdavky rozpoètov uvedených v odseku 1
písm. b) a c) nie sú záväzné.
§ 10
Zostavovanie a èlenenie rozpoètu obce
a rozpoètu vyššieho územného celku
(1) Zostavovanie rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho
územného celku vychádza predovšetkým z viacroèného
rozpoètu, z urèeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom5) a zo
schválených finanèných vz•ahov štátneho rozpoètu
k rozpoètom územných samospráv.
(2) Obec a vyšší územný celok sú pri zostavovaní rozpoètu povinní prednostne zabezpeèi• krytie všetkých
záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností
ustanovených osobitnými predpismi.
(3) Rozpoèet obce a rozpoèet vyššieho územného celku sa vnútorne èlení na
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ïalej len „bežný rozpoèet“),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ïalej len
„kapitálový rozpoèet“),
c) finanèné operácie.
(4) Bežnými príjmami rozpoètu obce alebo rozpoètu
vyššieho územného celku sú príjmy pod¾a § 5 ods.1 alebo pod¾a § 6 ods. 1 v èlenení pod¾a rozpoètovej klasifikácie s výnimkou príjmov, ktoré sú pod¾a rozpoètovej
klasifikácie kapitálovými príjmami.
(5) Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpoètu obce alebo rozpoètu vyššieho
územného celku a ich jednotné triedenie obsahuje rozpoètová klasifikácia.
(6) Súèas•ou rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho
územného celku sú aj finanèné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peòažných fondov obce a z peòažných fondov vyššieho územného celku a realizujú sa
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finanèné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžièky
a návratné finanèné výpomoci z rozpoètu obce alebo
z rozpoètu vyššieho územného celku a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových úèastí. Finanèné operácie nie sú súèas•ou príj mov a výdavkov rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho
územného celku. Podrobné triedenie finanèných ope rácií obsahuje rozpoètová klasifikácia. Obec alebo vyšší územný celok môže poskytnú• návratnú finanènú
výpomoc zo svojho rozpoètu právnickej osobe, ktorej je
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zakladate¾om, prièom na tento úèel nemôže použi• návratné zdroje financovania.
(7) Rozpoèet obce a rozpoèet vyššieho územného celku pod¾a odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo
prebytkový. Obec alebo vyšší územný celok sú povinní
zostavi• svoj bežný rozpoèet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpoèet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpoèet sa môže zostavi• ako schodkový, ak tento schodok možno kry•
zostatkami finanèných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými
zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpoètu v príslušnom rozpoètovom
roku. Ak je bežný rozpoèet alebo kapitálový rozpoèet
zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpoètu použi• na úhradu návratných zdrojov fi nancovania.
(8) Ak v priebehu rozpoètového roka vznikne potreba
úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného
stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného
celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými
pohromami alebo inou mimoriadnou okolnos•ou, ktoré
nie sú rozpoètované a kryté príjmami bežného rozpoètu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupite¾stva použi• prostriedky re zervného fondu.
(9) Na vyrovnanie èasového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpoètu možno použi• príjmy
kapitálového rozpoètu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpoètovaný úèel, najneskôr však do konca
rozpoètového roka.
§ 11
Rozpoètové provizórium
(1) Ak rozpoèet obce alebo rozpoèet vyššieho územ ného celku na nasledujúci rozpoètový rok neschváli
obecné zastupite¾stvo alebo zastupite¾stvo vyššieho
územného celku do 31. decembra bežného roka, hos podári obec alebo vyšší územný celok pod¾a rozpoètu
obce alebo rozpoètu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpoètového roka, prièom výdavky
uskutoènené poèas rozpoètového provizória nesmú
v každom mesiaci rozpoètového roka prekroèi• 1/12
celkových výdavkov rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho
územného celku predchádzajúceho rozpoètového roka.
Výnimku tvoria výdavky uskutoènené poèas rozpoètového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s ter mínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom
rozpoètovom roku a výdavky uskutoènené poèas roz poètového provizória na povinnú úhradu pod¾a osobitných predpisov.
(2) Rozpoètové príjmy a výdavky uskutoènené poèas
rozpoètového provizória sa zúètujú s rozpoètom obce
a s rozpoètom vyššieho územného celku po jeho schválení.
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§ 12
Rozpis rozpoètu a rozpoètové hospodárenie
(1) Obec a vyšší územný celok vykonajú po schválení
rozpoètu jeho rozpis na rozpoètové organizácie a prí spevkové organizácie vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti.
(2) Obce a vyššie územné celky hospodária s rozpoètovými prostriedkami pod¾a schváleného rozpoètu
a poèas roka kontrolujú hospodárenie s rozpoètovými
prostriedkami pod¾a osobitného predpisu.18)
(3) Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpoètového roka vývoj hospodárenia pod¾a rozpoètu
a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpoète, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie
výdavkov, s cie¾om zabezpeèi• vyrovnanos• bežného
rozpoètu ku koncu rozpoètového roka, prièom schodok
bežného rozpoètu obce alebo vyššieho územného celku
môže vzniknú• len z dôvodu použitia prostriedkov re zervného fondu pod¾a § 10 ods. 8.
(4) Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytova•
ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na úèely zostavenia návrhu rozpoètu verejnej
správy, návrhu štátneho rozpoètu, návrhu závereèného úètu verejnej správy a návrhu štátneho závereèného
úètu pod¾a osobitného predpisu.4)

vom roku formou dotácie s výnimkou rozpoètových
prostriedkov z dotácií pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a c).
§ 14
Zmeny rozpoètu a rozpoètové opatrenia
(1) Zmeny rozpoètu schva¾uje orgán obce alebo orgán
vyššieho územného celku príslušný pod¾a osobitných
predpisov 18) s výnimkou úèelovo urèených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpoètu.
(2) Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpoètu v priebehu roz poètového roka rozpoètovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpoètovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpoètu, prièom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky,
b) povolené prekroèenie výdavkov pri dosiahnutí vyš ších príjmov,
c) viazanie rozpoètovaných výdavkov, ak ich krytie je
ohrozené neplnením rozpoètovaných príjmov alebo
ak sa oèakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpoètu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu pod¾a § 10 ods. 8.
(3) Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpoètových opatreniach vykonaných v priebehu rozpoètového roka.

(5) Ak obec alebo vyšší územný celok neplnia povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, ministerstvo financií
môže až do ich splnenia pozastavi• poskytovanie finanèných prostriedkov z dotácií zo štátneho rozpoètu.
(6) Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
obce a hmotného a nehmotného majetku vyššieho
územného celku sa spravuje osobitným predpisom.19)
§ 13
Èasové a úèelové použitie rozpoètových prostriedkov
(1) Do plnenia rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho
územného celku sa zahròujú len tie príjmy, výdavky
a finanèné operácie, ktoré sa uskutoènili v príslušnom
rozpoètovom roku. Na zaradenie príjmu alebo výdavku
do plnenia rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho územného celku v rozpoètovom roku je rozhodujúci deò pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného úètu
obce alebo úètu vyššieho územného celku.
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§ 15
Peòažné fondy
(1) Obec a vyšší územný celok môžu vytvára• peòažné fondy. Zdrojmi peòažných fondov môžu by• najmä
a) prebytok rozpoètu za uplynulý rozpoètový rok,
b) zisk z podnikate¾skej èinnosti po zdanení,
c) zostatky týchto fondov z minulých rozpoètových rokov.
(2) Zostatky peòažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peòažných fondov rozhoduje obecné
zastupite¾stvo a zastupite¾stvo vyššieho územného celku.

(2) Rozpoètové prostriedky možno použi• len na úèely, na ktoré boli v rozpoète obce alebo rozpoète vyššieho
územného celku schválené.

(3) Prostriedky peòažných fondov používa obec
a vyšší územný celok prostredníctvom svojho rozpoètu
okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peòažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keï sa
prostriedky peòažných fondov použijú len na vyrovnanie èasového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
svojho rozpoètu v priebehu rozpoètového roka.

(3) Obec alebo vyšší územný celok môže na základe
odôvodnenej žiadosti povoli• výnimku z èasového použitia rozpoètových prostriedkov poskytnutých obcou
alebo vyšším územným celkom v príslušnom rozpoèto-

(4) Obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný
fond vo výške urèenej ich zastupite¾stvom, najmenej
však 10 % z prebytku rozpoètu pod¾a § 10 ods. 3
písm. a) a b).

18

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorších predpisov.
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§ 16
Závereèný úèet obce, závereèný
úèet vyššieho územného celku
(1) Po skonèení rozpoètového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpoètovom hospodárení súhrnne
spracujú do závereèného úètu obce a závereèného úètu
vyššieho územného celku.
(2) Obec a vyšší územný celok finanène usporiadajú
svoje hospodárenie vrátane finanèných vz•ahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikate¾om a právnickým osobám,
ktorým poskytli prostriedky svojho rozpoètu; ïalej
usporiadajú finanèné vz•ahy k štátnemu rozpoètu,
štátnym fondom, rozpoètom iných obcí a k rozpoètom
vyšších územných celkov.
(3) Obec a vyšší územný celok sú povinní da• si overi•
úètovnú závierku pod¾a osobitného predpisu. 19) Pri
overovaní úètovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie pod¾a ich rozpoètov v súlade s týmto zákonom,
hospodárenie s ostatnými finanènými prostriedkami,
stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania
návratných zdrojov financovania.
(4) Ak audítor pri overovaní pod¾a odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutoènosti písomne oznámi• ministerstvu
financií; ministerstvo financií alebo ním poverená
správa finanènej kontroly je oprávnená tieto skutoènosti preveri•, prièom postupuje primerane pod¾a osobitného predpisu. 20)
(5) Závereèný úèet obce a závereèný úèet vyššieho
územného celku obsahuje najmä
a) údaje o plnení rozpoètu v èlenení pod¾a § 10 ods. 3
v súlade s rozpoètovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) preh¾ad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich
pôsobnosti,
e) preh¾ad o poskytnutých zárukách pod¾a jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikate¾skej èin nosti.
(6) Prebytok rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho
územného celku pod¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) po skonèení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného
fondu, prípadne ïalších peòažných fondov. Prípadný
schodok rozpoètu pod¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) uhrádza obec a vyšší územný celok predovšetkým z rezervného fondu, z ïalších peòažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku
rozpoètu pod¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) alebo o spôsobe
úhrady schodku rozpoètu pod¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
rozhoduje obecné zastupite¾stvo alebo zastupite¾stvo
vyššieho územného celku pri prerokúvaní závereèného
úètu.
20
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(7) Pred schválením sa návrh závereèného úètu
obce a návrh závereèného úètu vyššieho územného celku predkladá na verejnú diskusiu pod¾a osobitného
predpisu.18)
(8) Prerokovanie závereèného úètu obce a závereèného úètu vyššieho územného celku sa uzatvára jed ným z týchto výrokov:
a) celoroèné hospodárenie sa schva¾uje bez výhrad,
b) celoroèné hospodárenie sa schva¾uje s výhradami.
(9) Ak sa závereèný úèet schváli s výhradami, obecné zastupite¾stvo alebo zastupite¾stvo vyššieho územ ného celku je povinné prija• opatrenia na nápravu nedostatkov.
(10) Návrh závereèného úètu obec a vyšší územný celok prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpoètového roka.
ŠTVRTÁ ÈAS•
PRAVIDLÁ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODÁRENIA
§ 17
Pravidlá používania návratných
zdrojov financovania
(1) Obec a vyšší územný celok sú povinní pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiava• pravidlá uvedené v odsekoch 2 až 7.
(2) Obec a vyšší územný celok môžu použi• návratné
zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie èasového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami bežného rozpoètu v priebehu rozpoètového roka sa tieto zdroje financovania môžu výnimoène
použi• za podmienky, že budú splatené do konca rozpoètového roka z príjmov bežného rozpoètu.
(3) Na vydávanie komunálnych obligácií sa vz•ahuje
osobitný predpis.21)
(4) Obec a vyšší územný celok môžu vstupova• len do
takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanos• bežného rozpoètu v nasledujúcich rokoch.
(5) Obec a vyšší územný celok nesmú prevzia• záruku za úver, pôžièku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo
právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za
poskytnutie návratnej finanènej výpomoci zo štátneho
rozpoètu.
(6) Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prija• návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného
celku neprekroèí 60 % skutoèných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpoètového roka a
b) suma roèných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekroèí 25 % sku-

) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
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toèných bežných príjmov predchádzajúceho rozpoètového roka.

sú oprávnení použi• na èinnos• vymedzenú v predmete
tejto zmluvy.

(7) Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho
územného celku sa na úèely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpoètového roka
a suma ruèite¾ských záväzkov obce alebo vyššieho
územného celku.

(5) Obec alebo vyšší územný celok vyporiada majetok, ktorý získali výkonom èinnosti financovanej zo
združených prostriedkov pod¾a odseku 3, pod¾a osobitného predpisu. 24)

(8) Do celkovej sumy dlhu obce pod¾a odseku 7 sa
nezapoèítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov 22) a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov23) vo výške splátok úveru, ktorých
úhrada je zahrnutá v cene roèného nájomného za obecné nájomné byty. Do sumy roèných splátok návratných
zdrojov financovania pod¾a odseku 6 písm. b) obec
a vyšší územný celok nezapoèítavajú sumu ich jednorazového predèasného splatenia.

Ozdravný režim a nútená správa obce

(9) Dodržanie podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania pod¾a odseku 6 preveruje pred ich
prijatím hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór
vyššieho územného celku.
(10) Porušenie podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania obcou alebo vyšším územným celkom pod¾a odseku 6 je hlavný kontrolór obce alebo
hlavný kontrolór vyššieho územného celku povinný
bezodkladne oznámi• ministerstvu financií.
§ 18
Osobitosti hospodárenia obcí
a vyšších územných celkov
(1) Obec alebo vyšší územný celok môže urèi•, že ich
subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, budú hospodári• osobitne len so zvereným preddavkom. Zároveò
urèí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje.
Obec alebo vyšší územný celok je povinný zúètova• príjmy a výdavky týchto subjektov najneskôr do konca rozpoètového roka.
(2) Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikate¾skú èinnos•, výnosy a náklady na túto èinnos•
sa nerozpoètujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpoètovom úète. Náklady na túto èinnos• musia by•
kryté výnosmi z nej. Zisk z podnikate¾skej èinnosti po
zdanení zostáva v plnom rozsahu obci a vyššiemu
územnému celku ako doplnkový zdroj financovania.

§ 19

(1) Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej
správy s výnimkou pod¾a odseku 9 písm. a). Obec je povinná zavies• ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutoèných
bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpoètového
roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do
60 dní odo dòa jeho splatnosti.
(2) Ak nastali skutoènosti pod¾a odseku 1, obec je povinná do troch dní od ich zistenia oznámi• túto skutoènos• ministerstvu financií a starosta obce (ïalej len
„starosta“) je povinný do 15 dní vypracova• návrh na
zavedenie ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh
ozdravného rozpoètu a návrh opatrení na stabilizáciu
rozpoètového hospodárenia. Ozdravný rozpoèet nie je
obec povinná èleni• na bežný rozpoèet a kapitálový rozpoèet.
(3) Starosta je povinný v lehote do 15 dní odo dòa,
keï nastali skutoènosti pod¾a odseku l, predloži• návrh
na zavedenie ozdravného režimu obecnému zastupite¾stvu. Obecné zastupite¾stvo musí prerokova• návrh na
zavedenie ozdravného režimu najneskôr do 15 dní od
jeho predloženia.
(4) Poèas ozdravného režimu môže obec používa•
svoje finanèné prostriedky len v súlade so schváleným
ozdravným rozpoètom, prièom každé použitie finanèných prostriedkov obce musí vopred písomne odsúhlasi• hlavný kontrolór obce.
(5) Hlavný kontrolór obce je povinný predklada•
obecnému zastupite¾stvu písomnú správu k návrhu
ozdravného režimu, k návrhu ozdravného rozpoètu
a ku každej správe o plnení ozdravného režimu vrátane
plnenia ozdravného rozpoètu.
(6) Starosta je povinný pravidelne mesaène predklada• na rokovanie obecného zastupite¾stva správu o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného
rozpoètu.

(3) Obec alebo vyšší územný celok môže združova•
prostriedky pod¾a osobitného predpisu.24) Združené
prostriedky sa vedú na samostatnom úète.

(7) Po zavedení ozdravného režimu je obec povinná
do troch dní od prijatia uznesenia o zavedení ozdravného režimu obecným zastupite¾stvom predloži• ministerstvu financií toto uznesenie.

(4) Obec alebo vyšší územný celok uskutoèòuje platby pod¾a uzavretej zmluvy o združení zo zdrojov, ktoré

(8) V lehote do siedmich dní po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu je obec povinná oznámi•

22

) Zákon è. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23
) § 5 ods. 1 písm. f) zákona è. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
24
) § 829 až 841 Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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ministerstvu financií výsledky jeho plnenia vrátane plnenia ozdravného rozpoètu a stavu záväzkov spolu so
stanoviskom hlavného kontrolóra obce. Ak obec preukáže, že plnením ozdravného režimu dosiahla zlepšenie výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov uvedených v odseku 1, ministerstvo financií
môže na základe žiadosti obce da• súhlas na predåženie
hospodárenia v ozdravnom režime s urèením jeho lehoty neprevyšujúcej 90 dní.

trvalého pobytu, èíslo preukazu totožnosti a rodné èíslo. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný
úèinok. Rozhodnutie o zavedení nútenej správy sa doruèí aj miestne príslušnému daòovému úradu.

(9) Ministerstvo financií je oprávnené rozhodnú• 25)
o zavedení nútenej správy, ak
a) nastali skutoènosti pod¾a odseku 1 a obec nezaviedla ozdravný režim,
b) po skonèení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutoènosti pod¾a odseku 1, a to pod¾a zistení ministerstva financií alebo na základe oznámenia
1. starostu,
2. hlavného kontrolóra obce,
3. audítora,
4. verite¾a obce alebo
5. štátneho orgánu.

(16) Obec je povinná do siedmich dní od doruèenia
rozhodnutia o zavedení nútenej správy zriadi• v banke
a poboèke zahraniènej banky28) osobitný úèet nútenej
správy a previes• na tento úèet všetky zostatky peòažných prostriedkov vedených na doterajších úètoch okrem peòažných prostriedkov, ktoré je obec povinná
vies• na samostatných úètoch pod¾a tohto alebo osobitného zákona.

(10) Starosta alebo hlavný kontrolór obce je povinný
oznámenie pod¾a odseku 9 písm. b) prerokova• v obecnom zastupite¾stve a zasla• ministerstvu financií do
15 dní po skonèení hospodárenia v ozdravnom režime.
(11) Pred zavedením nútenej správy ministerstvo financií alebo ním poverená správa finanènej kontroly
preverí skutoènosti uvedené v oznámení pod¾a odseku 9 písm. b) a dôvody neuhradenia záväzku pod¾a odseku 1. Obec je povinná poskytnú• na uvedené úèely
nevyhnutne potrebnú súèinnos• vrátane poskytnutia
úètovných a iných dokladov potrebných na tieto úèely.
(12) Núteného správcu vymenúva a odvoláva ministerstvo financií. Ministerstvo financií uzatvára s núteným správcom zmluvu o výkone èinnosti núteného
správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti. Výšku odmeny núteného správcu urèí ministerstvo financií. Náklady spojené s výkonom nútenej
správy vrátane odmeny núteného správcu uhrádza
obec, nad ktorou sa zaviedla nútená správa.
(13) Núteným správcom môže by• fyzická osoba, ktorá
a) má skonèené vysokoškolské vzdelanie a odbornú
prax v oblasti financií najmenej pä• rokov,
b) nie je starostom, èlenom iného orgánu obce alebo zamestnancom obce,
c) nie je osobou blízkou26) starostovi, èlenovi iného orgánu obce alebo zamestnancom obce, nad ktorou sa
zavádza nútená správa.
(14) Rozhodnutie o zavedení nútenej správy obsahuje aj meno a priezvisko núteného správcu, adresu jeho
25

(15) Od zavedenia nútenej správy nesmie by• starostovi, poslancom obecného zastupite¾stva, hlavnému
kontrolórovi ani ostatným zamestnancom obce vyplatená odmena. 27)

(17) Poèas nútenej správy všetky príjmy obce plynú
na osobitný úèet nútenej správy okrem príjmov, ktoré
je obec povinná vies• na samostatných úètoch pod¾a
tohto alebo osobitného zákona. Peòažné prostriedky
vedené na osobitnom úète nútenej správy nepodliehajú
výkonu rozhodnutia pod¾a osobitných predpisov29) odpísaním z úètu v banke. Peòažné prostriedky na všetkých úètoch môže poèas nútenej správy obec použi• len
s predchádzajúcim písomným súhlasom núteného
správcu.
(18) Po zavedení nútenej správy je nútený správca
povinný zisti• stav hospodárenia obce, prièom obec je
povinná umožni• mu nahliada• do všetkých úètovných
a iných dokladov potrebných na úèely zistenia stavu
hospodárenia obce. Na základe zistených skutoèností
je oprávnený požadova• od orgánov obce prijatie programu na konsolidáciu hospodárenia obce vrátane organizaèných a personálnych opatrení.
(19) Nútený správca je oprávnený zúèastòova• sa
s hlasom poradným na zasadnutiach obecného zastupite¾stva a jeho príslušných komisií, na ktorých sa rokuje o rozpoète obce, hospodárení a majetku obce.
Správy predkladané na zasadnutie obecného zastupite¾stva, ktoré sa týkajú rozpoètu obce, hospodárenia
a majetku obce, musia by• doložené stanoviskom núteného správcu.
(20) Obec je povinná do siedmich dní od doruèenia
rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnutie zverejni• spôsobom v obci obvyklým. V rovnakej lehote je obec povinná zavedenie nútenej správy oznámi•
všetkým bankám a poboèkám zahranièných bánk, ktoré vedú úèty obce, a všetkým svojim verite¾om.
(21) Obec je povinná do 30 dní od doruèenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy zostavi• a schváli• krí-

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
27
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
28
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 603/2003 Z. z.
29
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
26
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zový rozpoèet na obdobie do konca rozpoètového roka,
v ktorom sa zavádza nútená správa. V krízovom rozpoète sa povinne rozpoètujú výdavky pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) až c). Ak sa nútená správa neskonèí v príslušnom rozpoètovom roku, obec je povinná do 31. decembra bežného roka zostavi• a schváli• krízový rozpoèet aj
na nasledujúci rozpoètový rok. Krízový rozpoèet obec
nie je povinná èleni• na bežný rozpoèet a kapitálový rozpoèet.
(22) Ak obec neschváli krízový rozpoèet v lehotách
pod¾a odseku 20, hospodári pod¾a krízového rozpoètu
zostaveného núteným správcom.
(23) Ministerstvo financií môže rozhodnú• o zrušení
nútenej správy na základe návrhu núteného správcu,
žiadosti obce, alebo ak zistí, že pominuli dôvody na jej
trvanie.
(24) Príjmy a výdavky uskutoènené poèas nútenej
správy obec po zrušení nútenej správy zúètuje so
schváleným rozpoètom obce.
PIATA ÈAS•
SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 20
Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uloži• za ich nesplnenie
pokutu až do výšky 500 000 Sk pod¾a všeobecných
predpisov o správnom konaní,25) a to v lehotách pod¾a
osobitného predpisu.30)
§ 21
Prechodné ustanovenia
(1) Návrh rozpoètu obce a rozpoètu vyššieho územného celku na rok 2005 sa zostaví s prihliadnutím na
platné ustanovenia tohto zákona o zostavení rozpoètu
obce a rozpoètu vyššieho územného celku.
(2) Ak sa upravuje rozpoètová klasifikácia na nasledujúci rozpoètový rok, návrh rozpoètu obce a rozpoètu
vyššieho územného celku na nasledujúci rozpoètový
rok sa zostavuje v súlade s rozpoètovou klasifikáciou
platnou na nasledujúci rozpoètový rok.
(3) Viacroèný rozpoèet obce alebo vyššieho územného celku sa po prvýkrát zostaví v roku 2006 na nasledujúce rozpoètové roky, poènúc rokom 2007.
(4) Na zostavenie závereèného úètu obce a závereèného úètu vyššieho územného celku za rok 2004 sa
vz•ahuje doterajší predpis.
(5) Ozdravný režim a nútená správa zavedená nad
obcou pod¾a doterajších predpisov sa skonèí dòom
úèinnosti tohto zákona.

30

) § 31 ods. 14 zákona è. 523/2004 Z. z.
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Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z. a zákona
è. 535/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „(§ 7)“.
2. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým
z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpoètu
a z ïalších zdrojov.“.
3. V § 7 ods. 4 sa vypúš•ajú slová „pod¾a normatívu
urèeného vládou“.
4. V § 9 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa oznaèujú ako odseky 2
až 5.
5. Poznámky pod èiarou k odkazom 9a, 9b a 10 znejú:

„9a) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorších
predpisov.
9b
) Zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore
audítorov.
10
) Napríklad zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. V § 11 ods. 4 písm. b) sa slová „dlhu a o prevzatí ruèite¾ského záväzku“ nahrádzajú slovami „záruky za
poskytnutie návratnej finanènej výpomoci zo štátneho
rozpoètu“.
7. V § 18f sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) plní ïalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.“.
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 16f sa citácia
„Napríklad § 32a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon è. 583/2004
Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.







 
        
 
  
  
          

        
  

    
 
  



             


              
 

 
 

     
        
   

    
  
        
    
    
  
        
 


 

  


       
  







   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




