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ZÁKON
z 29. novembra 2013,

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

zákonov v znení neskorších predpisov

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 v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z. a zákona č.
54/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3. V § 4 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to
neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní
programu obce.“.

16. V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o
svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho
záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky. Údaje na účely
zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytujú obec a vyšší územný celok
prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe
ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový informačný systém“). Obec a vyšší územný celok sú
povinní poskytovať do rozpočtového informačného systému nasledovné údaje v tomto rozsahu
a v týchto termínoch:

a) schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného
rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu orgánom obce
alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov;18) ak je
rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok
schválený do 31. decembra bežného roka, obec a vyšší územný celok poskytujú údaje
schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového
roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky
viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,

b) upravený rozpočet najneskôr do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo vyššieho územného
celku príslušným podľa osobitných predpisov,18)

c) skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30.
septembru rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 426/2013 Z. z.

obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr do 5. februára
nasledujúceho rozpočtového roka,

d) za program obce a program vyššieho územného celku iba údaje schváleného programu obce
a programu vyššieho územného celku najneskôr v termínoch podľa písmena a) a skutočné
plnenie tohto programu podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr do 5.
februára nasledujúceho rozpočtového roka.“.

37. Za § 21c sa vkladá § 21d, ktorý znie:

„§ 21d

(1) Do rozpočtového informačného systému sú obce a vyššie územné celky zapájané
postupne, najneskôr do 1. januára 2014. Povinnosť poskytovania údajov do rozpočtového
informačného systému sa na obce a vyššie územné celky vzťahuje od 1. januára 2014. Ak
je program obce a program vyššieho územného celku na roky 2014 až 2016 schválený do
31. januára 2014, obec a vyšší územný celok poskytnú údaje schváleného programu obce
a schváleného programu vyššieho územného celku do rozpočtového informačného systému
do 20. februára 2014.

(2) Nútená správa zavedená ministerstvom financií nad mestskou časťou do konca roka
2013 sa skončí najneskôr 31. decembra 2014.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, 4 až 15, 17 až 24, § 17
ods. 1 až 5, 7, 8 a 14 v bode 25 a bodov 26 až 36, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a §
17 ods. 9 až 13 a 15 v bode 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a § 17 ods. 6 v bode
25, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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