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Informácia pre subjekty územnej samosprávy k predkladaniu výkazov do rozpočtového informačného
systému pre samosprávu v súvislosti s obdobím pandémie
Národná rada SR schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len ,,zákon“, ktorý nadobudol
účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 4.4.2020).
V rámci opatrení v oblasti účtovníctva sa v § 20 ods. 1 tohto zákona uvádza, že ,,Počas obdobia pandémie sa
lehoty podľa osobitných predpisov19 považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do
konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na
podanie daňového priznania podľa §21 ods.1, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr“.
Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na povinnosti obcí a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. Ustanovenie sa týka aj neziskových organizácií a podnikateľských subjektov
v zakladateľskej pôsobnosti obcí, ktoré sú subjektmi verejnej správy, a predkladajú finančné výkazy (FIN)
prostredníctvom modulu RISSAM.výkazy.
Osobitné predpisy, na ktoré sa vzťahuje posun lehoty v §20 ods. 1 v odvolávke č. 19 sú:
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
- § 12 ods. 4, § 16 a 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o
usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe,
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým
sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z
účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Úprava termínov podľa zákona sa vzťahuje na:
- individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 (IUZ),
- konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019 (KUZ),
- záverečný účet obce za rok 2019 (nepredkladá sa do RISSAM.výkazy),
- štvrťročné a mesačné finančné výkazy v roku 2020 (FIN),
Za dodržanie lehoty pre vyššie uvedené dokumenty sa považuje splnenie povinnosti predloženia do:
a) do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
b) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po skončení obdobia pandémie.
Písmeno a) môžu uplatniť subjekty, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov
a subjekty, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, a toto priznanie podali a uložili
individuálnu účtovnú závierku do registra závierok v pôvodnom termíne, t. j. do 31.3.2020. Tieto subjekty môžu
predložiť IUZ, KUZ a FIN výkazy resp. už len KUZ a FIN výkazy najneskôr do konca tretieho kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V prípade povinnosti obce zostaviť záverečný účet
obce, sa úprava uplatňuje obdobne.
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Písmeno b) môžu uplatniť subjekty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.
Ide o subjekty, ktoré sú registrované pre daň z príjmov právnických osôb a v pôvodnom termíne toto daňové
priznanie nepodali a neuložili individuálnu účtovnú závierku do registra závierok, t. j. do 31.3.2020. Tieto
subjekty môžu predložiť IUZ, KUZ a FIN výkazy najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania
podľa §21 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
obdobia pandémie.
Vysvetlenie pre subjekty verejnej správy, ktorými sú neziskové organizácie územnej samosprávy
Vzhľadom k tomu, že v zmysle § 1 sú predmetom zákona č. 67/2020 Z. z. opatrenia v oblastiach, ktoré sú
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, tak účtovným jednotkám, ktoré majú vo svojich
hmotno-právnych predpisoch, osobitné termíny na predkladanie účtovných závierok ako aj iných účtovných
dokumentov napr. výročných správ, sa termíny týmto zákonom č. 67/2020 Z. z. nemenia. Takýmto predpisom je
napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov. Pre tieto subjekty platí úprava termínov podľa zákona č. 67/2020 Z. z. len v oblasti
predkladania FIN výkazov prostredníctvom modulu RISSAM.výkazy.
Dostupnosť modulu RISSAM.výkazy
Z hľadiska prevádzky modulu RISSAM.výkazy bude umožnené predkladanie výkazov a dokumentov (IUZ, KUZ,
FIN) aj po uplynutí pôvodných termínov počas obdobia pandémie. Subjekty, ktoré nemajú zásadné technické alebo
organizačné obmedzenia počas obdobia pandémie, t. z. že nie je riziko zmeškania povinností, predkladajú vyššie
spomenuté výkazy, dokumenty a účtovné závierky do RISSAM.výkazy v pôvodných termínoch.
Z pohľadu predkladania údajov v module RISSAM.výkazy bude možné nahrať jednotlivé výkazy za príslušné
obdobia aj spätne, pričom zbery budú automaticky ponechané otvorené. V prípade výkazov, v ktorých aplikácia
overuje zhodu vybraných údajov na stavy predchádzajúcich období, je nutné pri ich predkladaní dodržať časový
sled zberov príslušných období (napr. finančné výkazy predkladať postupne 1. kvartál, 2. kvartál, atď.).
Organizácie, ktoré využívajú možnosť kopírovania údajov výkazu FIN1-12 s modulom RISSAM.rozpočet
upozorňujeme, že táto funkčnosť vyžaduje, aby boli v oboch moduloch údaje spracúvané za rovnaké obdobie
zberu.
Všetky výkazy bude možné predkladať až do momentu uzatvorenia zberov, ktorý sa bude odvíjať od
termínu ukončenia obdobia pandémie. Pred plánovaným uzatvorením zberov budú používatelia upozornení
prostredníctvom Info-panelu priamo v IS RISSAM. Vzhľadom na ,,pohyblivý termín“ skončenia obdobia pandémie,
odporúčame pracovať na zostavení požadovaných výkazov a dokumentov (IUZ, KUZ, FIN) priebežne a priebežne
ich aj zadávať do RISSAM.výkazy, s ohľadom na technické a organizačné možnosti dotknutého subjektu verejnej
správy.
Termín na predloženie formuláru vzájomných vzťahov v rámci Súhrnného celku (FVV SC) za rok 2019 bude
posunutý do 30.4.2020 V prípade technických alebo organizačných obmedzení nebude nepredloženie FVV SC za
rok 2019 považované za nesplnenie si povinnosti. Zber FVV SC za rok 2019 sa po 30.4.2020 nebude spätne
otvárať.
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V Bratislave 9.4.2020
Vypracoval: Ing. Peter Ivánek
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