
Dôvodová správa 

  

Všeobecná časť 
 

V návrhu zákona, 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 

sa premietajú zmeny súvisiace s  aktuálnou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov najmä vo vzťahu k vykazovaniu podnikateľskej činnosti obcí a vyšších územných 

celkov, ktorá sa bude jednotne rozpočtovať a vykazovať na samostatnom účte.  

 

Obsahuje tiež  doplnenie ustanovení o zverejňovaní údajov poskytovaných obcami a vyššími 

územnými celkami prostredníctvom  webového sídla Ministerstva financií SR s cieľom 

zvýšenia transparentnosti verejných financií.   

 

V návrhu novely sa precizujú tiež podmienky používania návratných zdrojov financovania vo 

vzťahu k dodávateľským úverom len na oblasť investícií. Navrhovaná úprava neznamená 

sprísnenie doterajšej regulácie, ale zabezpečuje dodržanie už teraz platnej povinnosti 

o používaní návratných zdrojov financovania iba na kapitálové výdavky. 

 

Predložený návrh novely zákona obsahuje aj ďalšie zmeny zapracované na základe poznatkov 

z aplikačnej praxe napr. v oblasti  poskytovania dotácií  z rozpočtu vyššieho územného celku,  

používania prostriedkov štátnych finančných aktív vo forme návratnej finančnej  výpomoci  na 

všetky druhy výdavkov územnej samosprávy a hospodárenia v ozdravnom režime.   

 

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného 

súdu, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie. 

  

Predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na 

podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné 

prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana. 

  



 

Dôvodová správa 

 

Osobitná časť 

  

 

K bodu 1 

Súčasne platné vymedzenie návratných zdrojov financovania sa navrhuje doplniť o 

dodávateľské úvery, čím sa zabezpečuje použitie návratných zdrojov financovania vrátane 

dodávateľských úverov len na kapitálové výdavky. V praxi sa tak zamedzí obchádzaniu 

pravidla používania návratných zdrojov financovania iba na kapitálové výdavky využívaním 

týchto dlhových nástrojov na financovanie bežných výdavkov obce alebo vyššieho územného 

celku. 

 

K bodu 2 

Ide o zosúladenie možnosti poskytovania dotácií z rozpočtu vyššieho územného celku  rovnako 

ako už v súčasnosti má možnosť poskytovať obec, teda nielen právnickým osobám a fyzickým 

osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, ale aj tým 

ktorí pôsobia na jeho území, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku. 

 

K bodu 3 

Návrhom sa zvýši informovanosť o verejných financiách prostredníctvom zverejňovania 

údajov, ktoré obce a vyššie územné celky poskytujú o svojom hospodárení na účely zostavenia 

návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej 

správy Slovenskej republiky na webovom sídle MF SR. 

 

K bodu 4 

Návrhom sa zabezpečuje možnosť použitia prostriedkov zo štátnych finančných aktív vo forme 

návratných finančných výpomocí na všetky výdavky územnej samosprávy podľa účelového 

určenia stanoveného poskytovateľom na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

K bodu 5  

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s vložením nového odseku 8 v § 19. 

 

K bodu 6 

V nadväznosti na prístup k rozpočtovaniu subjektov verejnej správy, podľa ktorého sa do 

rozpočtu zahŕňajú všetky prostriedky, s ktorými subjekt verejnej správy hospodári, navrhuje sa 

rovnaká právna úprava ako v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu 

k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám aj v prípade, ak vykonáva podnikateľskú činnosť 

obec alebo vyšší územný celok, t. j. rovnako sa príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť 

obce a vyššieho územného celku budú rozpočtovať a sledovať na samostatnom účte. 

 

K bodu 7  

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s vložením nového odseku 8 v § 19. 

 

K bodu 8 



Počas hospodárenia v ozdravnom režime sa navrhuje zaviesť možnosť prijať po 

predchádzajúcom súhlase ministerstva financií návratné zdroje financovania len na splatenie 

záväzkov, z dôvodu neuhradenia ktorých sa subjekt územnej samosprávy dostal do ozdravného 

režimu. Ustanovenie § 17 ods. 2 sa v takomto prípade nepoužije, čo znamená, že v takomto 

prípade návratné zdroje financovania bude možné použiť nielen na kapitálové výdavky.  

 

K bodu 9 až 12 

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s vložením nového odseku 8 v § 19. 

 

K bodu 13 

Prechodným ustanovením § 21f sa zabezpečuje realizácia právnych vzťahov vyplývajúcich 

z neinvestičných dodávateľských úverov obce alebo vyššieho územného celku, ktoré vznikli 

pred 1. januárom 2019 podľa regulácie doterajšieho znenia zákona č. 583/2004 Z. z. Znamená 

to, že zmluvy o neinvestičných dodávateľských úveroch  uzatvorené pred týmto termínom sa 

budú realizovať v dohodnutom znení, pričom od 1. januára 2019 už obce a vyššie územné celky 

budú môcť vstupovať len do záväzkov z investičných dodávateľských úverov. Obciam 

a vyšším územným celkom sa tak poskytuje dostatočná legisvakačná lehota, ktorá zohľadňuje 

aj ukončenie politického cyklu v mestách a obciach v roku 2018.  

 

K bodu 14 

Ide o legislatívno-technickú úpravu vo vzťahu k transformácii „Správ finančnej kontroly“ na 

„Úrad vládneho auditu“ v nadväznosti na nový zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 
 


