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ZÁKON
zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. a) sa za slovom „výpomocí“ slovo „a“ nahrádza čiarkou.

2. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo
vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie
pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich
území.“.

3. V § 7 ods. 4 sa za slovom „obce“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce,“.

4. V § 7 ods. 6 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.

5. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie aj
iným obciam alebo vyšším územným celkom, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.“.

6. V § 8 ods. 5 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.

7. V § 8 ods. 7 sa slová „podľa odsekov 2 až 5“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2, 4 a 5“.

8. V § 10 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Bežný rozpočet sa môže
zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo
určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na
základe osobitného predpisu,17a) nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto
zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných
prostriedkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.

9. V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo použitia účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu,17a) nevyčerpaných v minulých rokoch“.

10. V § 14 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo použitím účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe
osobitného predpisu,17a) nevyčerpaných v minulých rokoch“.
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11. V § 15 ods. 4 sa slová „podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „zisteného podľa §
16 ods. 6“.

12. V § 16 odsek 6 znie:

„(6) Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom20a) nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,17a) tieto
nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto
prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku zistený
podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Napríklad § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.“.

13. V § 16 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Nevyčerpané prostriedky podľa odseku 6 obec alebo vyšší územný celok prevedie na
osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce alebo
rozpočtu vyššieho územného celku ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na
určený účel je výdavkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku v
nasledujúcich rozpočtových rokoch.

(8) O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 alebo o spôsobe vysporiadania schodku
rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo
vyššieho územného celku pri prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného účtu
vyššieho územného celku. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec a vyšší
územný celok vysporiadajú predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov
alebo z návratných zdrojov financovania.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.

14. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a
Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch

(1) Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby sú povinní pri
uskutočňovaní postupov podľa osobitného predpisu23a) dodržiavať pravidlá uvedené v
odsekoch 2 až 8.

(2) Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby oznamujú
ministerstvu financií začatie verejného obstarávania zákazky podľa osobitného predpisu23a)
a predkladajú ministerstvu financií návrh zmluvy podľa osobitného predpisu23a) pred jej
uzavretím.

(3) Vyšší územný celok a ním zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa
odseku 2, ak hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 2 za stavebné práce, ktoré sa majú
uskutočniť, prevyšuje sumu 100 000 000 Sk.

(4) Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku 2, ak
hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 2 za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť,
prevyšuje sumu pri obciach
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a) 
b)
c)
d)
e)
f)
g)

s počtom obyvateľov do 1 000
s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000
s počtom obyvateľov od 3 001 do 5 000
s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000
s počtom obyvateľov od 10 001 do 50 000
s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000   
s počtom obyvateľov nad 100 001

12 000 000 Sk,
20 000 000 Sk,
35 000 000 Sk,
50 000 000 Sk,
65 000 000 Sk,
75 000 000 Sk,
100 000 000 Sk.

(5) Ministerstvo financií posúdi predložený návrh zmluvy podľa odseku 2 a vydáva k
nemu stanovisko z hľadiska dôsledkov realizácie tejto zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej
správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu najneskôr do 60 dní odo dňa
doručenia návrhu zmluvy podľa odseku 2. V odôvodnených prípadoch možno túto lehotu
predĺžiť o 30 dní.

(6) Ak na základe stanoviska podľa odseku 5 realizácia zmluvy podľa odseku 2 má
dôsledky na vykazovanie dlhu verejnej správy, obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a
založené právnické osoby môžu uzatvoriť túto zmluvu, len ak súčet hodnoty plnenia z tejto
zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, súhrn hodnôt plnenia za stavebné
práce z už uzavretých zmlúv podľa odseku 2 s finančnými dôsledkami na rozpočet obce
alebo na rozpočet vyššieho územného celku v nasledujúcich rokoch a celkovej sumy dlhu
obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 neprekročí limit uvedený v § 17
ods. 6 písm. a) a súčet sumy ročného peňažného plnenia z týchto zmlúv a sumy ročných
splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí limit uvedený
v § 17 ods. 6 písm. b).

(7) Ak na základe stanoviska podľa odseku 5 realizácia zmluvy podľa odseku 2 nemá
dôsledky na vykazovanie dlhu verejnej správy, obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a
založené právnické osoby môžu uzatvoriť túto zmluvu, len ak súčet sumy ročného
peňažného plnenia z tejto zmluvy, sumy ročného peňažného plnenia z už uzavretých
zmlúv podľa odseku 2 z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku a sumy
ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí limit
uvedený v § 17 ods. 6 písm. b).

(8) Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby predkladajú na
žiadosť ministerstva financií aj ďalšie údaje potrebné na účely hodnotenia a vykazovania
dlhu verejnej správy.

(9) Dodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a 4 a podmienok podľa odsekov 6 a 7
preveruje hlavný kontrolór obce a hlavný kontrolór vyššieho územného celku.

(10) Nedodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a 4 a porušenie podmienok podľa odsekov
6 a 7 je hlavný kontrolór obce a hlavný kontrolór vyššieho územného celku povinný
bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

(11) Ustanovenia odsekov 2, 5, 6, 7, 9 a 10 sa vzťahujú na návrh dodatku k zmluve
podľa odseku 2 rovnako.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 19 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane časového harmonogramu
splácania záväzkov podľa odseku 1“.
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16. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa slovo „Zákon“ nahrádza slovami „§ 1 až 13, § 14 ods.
2, § 15 až 17, § 24 až 26, § 31 až 47, § 51 až 70, § 81 až 85 zákona.“.

17. V § 19 ods. 11 sa vypúšťajú slová „uvedené v oznámení“ a slová „písm. b)“.

18. V § 19 ods. 12 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a oznámi ju obci“.

19. V § 19 odsek 14 znie:

„(14) Konanie o zavedení nútenej správy sa začína dňom ukončenia preverenia skutočností
podľa odseku 11 ministerstvom financií alebo doručením správy o preverení skutočností podľa
odseku 11 správou finančnej kontroly ministerstvu financií, ak sa týmto preverením preukážu
skutočnosti podľa odseku 9. Účastníkom konania o zavedení nútenej správy je obec.
Ministerstvo financií rozhodne o zavedení nútenej správy najneskôr do 60 dní odo dňa začatia
konania. Ak ministerstvo financií nezavedie nútenú správu, oznámi to v tejto lehote písomne
obci. Rozhodnutie o zavedení nútenej správy obsahuje aj meno a priezvisko núteného správcu,
adresu jeho trvalého pobytu a číslo preukazu totožnosti. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu
nemá odkladný účinok. Rozhodnutie o zavedení nútenej správy sa doručí aj miestne
príslušnému daňovému úradu.“.

20. V § 19 ods. 15 sa slová „Od zavedenia“ nahrádzajú slovom „Počas“.

21. Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, § 18c zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.“.

22. V § 19 ods. 16 sa vypúšťajú slová „tohto alebo“.

23. V § 19 ods. 17 prvej vete sa vypúšťajú slová „tohto alebo“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová
„odpísaním z účtu v banke“.

24. V § 19 odsek 21 znie:

„(21) Obec je povinná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy
zostaviť a schváliť krízový rozpočet na obdobie od zavedenia nútenej správy až do konca
rozpočtového roka, v ktorom sa zavádza nútená správa. V rovnakej lehote je obec povinná
schváliť aj program konsolidácie rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu
splácania záväzkov podľa odseku 1.“.

25. V § 19 sa za odsek 21 vkladajú nové odseky 22, 23 a 24, ktoré znejú:

„(22) V krízovom rozpočte sa povinne rozpočtujú finančné prostriedky, ktorými sa zabezpečí
zníženie záväzkov podľa odseku 1 v súlade s časovým harmonogramom splácania týchto
záväzkov. V krízovom rozpočte sa môžu rozpočtovať len nevyhnutné bežné výdavky podľa § 7
ods. 1 písm. a) až c) a kapitálové výdavky, ak ich úhrada je zabezpečená finančnými
prostriedkami zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, alebo ich úhrada vyplýva
zo zmlúv uzavretých pred zavedením nútenej správy. V krízovom rozpočte sa nesmú
rozpočtovať výdavky podľa § 7 ods. 2, 4 a 5. Krízový rozpočet obec nie je povinná členiť na
bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.

(23) Ak sa nútená správa neskončí v príslušnom rozpočtovom roku, obec je povinná do
31.decembra tohto rozpočtového roka zostaviť a schváliť krízový rozpočet aj na nasledujúci
rozpočtový rok. Pri zostavovaní a schvaľovaní krízového rozpočtu na nasledujúci rozpočtový
rok obec postupuje rovnako ako pri zostavovaní a schvaľovaní krízového rozpočtu po zavedení
nútenej správy, pričom zvýšenie príjmov na splácanie záväzkov podľa odseku 1 je obec povinná
zabezpečiť zavedením miestnych daní alebo zvýšením sadzieb už zavedených miestnych daní
podľa osobitného zákona;11) ak je zavedená nútená správa mestskej časti, ktorá je právnickou
osobou podľa osobitného zákona,3) povinnosť zabezpečiť zvýšenie príjmov pre túto mestskú
časť sa vzťahuje na hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu a mesto Košice.
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(24) Počas nútenej správy obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z
prijatia návratných zdrojov financovania s výnimkou ich použitia na splácanie záväzkov podľa
odseku 1.“.
Doterajšie odseky 22 až 24 sa označujú ako odseky 25 až 27.

26. V § 19 ods. 25 sa číslo „20“ nahrádza slovami „21 alebo 23“.

27. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006

(1) Ustanovenia tohto zákona o zostavení záverečného účtu obce a záverečného účtu
vyššieho územného celku účinné od 1. januára 2006 sa po prvýkrát použijú na zostavenie
záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku za rok 2005.

(2) Ak obec, nad ktorou je zavedená nútená správa, zostavila a schválila krízový rozpočet
na rok 2006 podľa doterajších predpisov, je povinná krízový rozpočet zosúladiť s § 19 ods.
22 tohto zákona do 31. januára 2006.“.

Čl. II
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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