Dôvodová správa
Dôvodová správa k zákonu č. 171/2015 Z. z.
Všeobecná časť
K čl. II
V čl. II v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov návrh novely upravuje ustanovenia v oblasti rozpočtového procesu v nadväznosti na navrhované
zmeny v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. V oblasti poskytovania údajov do systému RIS.SAM, návrh upravuje niektoré termíny predkladania
údajov obcami a vyššími územnými celkami.
V zákone sa ďalej v nadväznosti na nové úlohy Ministerstva financií SR vyplývajúce z kompetencie ukladania pokút
podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti spresňuje spôsob ukladania pokút obciam a vyšším
územným celkom pri splnení podmienok podľa ústavného zákona.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, 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 a informatizáciu spoločnosti.
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Osobitná časť
K čl. II
K bodu 1
Ide o zosúladenie právnej úpravy s návrhom novelizácie § 14 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z., na základe ktorého sa nebudú
vypracovávať východiská rozpočtu verejnej správy ako samostatný materiál a nebudú sa predkladať vláde SR z dôvodu, že pri
zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy sa bude vychádzať z programu stability schváleného vládou SR. Ustanovenie sa
mení tak, že návrh finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a vyšších územných celkov ministerstvo
financií prerokuje s príslušnými zástupcami územnej samosprávy pred predložením návrhu programu stability a pred
predložením návrhu rozpočtu verejnej správy na rokovanie vlády SR.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na prečíslovanie § 10 ods. 9, na ktorý sa súčasné znenie v § 12 ods. 3
odkazuje pod pôvodným číslom 8.
K bodu 3
Navrhuje sa doplnenie v § 12 ods. 4 písm. a), kde návrh ustanovuje poskytovať obcami a vyššími územnými celkami do
systému RIS.SAM počas rozpočtového provizória údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.
K bodu 4
Navrhuje sa upraviť termíny poskytovania údajov o upravenom rozpočte obcami a vyššími územnými celkami do systému
RIS.SAM. Údaje upraveného rozpočtu sa poskytnú najneskôr do 30. kalendárneho dňa po uplynutí príslušného mesiaca
a úpravy rozpočtu vykonané v mesiaci december najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka. Uvedeným
návrhom sa termíny predkladania mesačných údajov o rozpočte poskytovaných do systému RIS.SAM zjednotia, čím sa vytvorí
možnosť odstránenia duplicít pri poskytovaní údajov a taktiež prenášanie údajov medzi jednotlivými modulmi RIS.SAM,
rozpočet a RIS.SAM výkazy, čo vytvára priestor na harmonizáciu takto poskytovaných dát. Prvýkrát sa údaje do systému
RIS.SAM podľa tejto úpravy budú zadávať v mesiaci august 2015, t.j. za zmeny rozpočtu vykonané v júli 2015. Uvedené
termíny môžu byť v budúcnosti predmetom prehodnotenia v nadväznosti na postup aplikácie RIS.SAM.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na platný zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania. Do celkovej sumy dlhu
obce sa na účely tohto zákona nebude započítavať záväzok z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
obstaranie obecných nájomných bytov, čo okrem výstavby pre obce znamená možnosť zaobstarania si takého bytu aj
prostredníctvom jeho kúpy.
K bodu 6
V nadväznosti na legislatívno-technickú úpravu v bode 4 sa navrhuje následná aktualizácia súvisiacej poznámky pod čiarou
k odkazu 23).

K bodu 7
V nadväznosti na platnú úpravu ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sa navrhuje doplnenie odseku
12 v § 17 vo vzťahu k ukladaniu pokút podľa čl. 6 ods. 3 ústavného zákona.
Výpočet výšky pokuty bude vychádzať z celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku na konci rozpočtového roka.
Z celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa budú odpočítavať nielen záväzky vymedzené v odseku 8
súčasne platného znenia tohto zákona, (t.j. záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, záväzky z úveru
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na predfinancovanie
vymedzeného okruhu podpory spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie), ale pre potreby ukladania pokút
podľa ústavného zákona sa navrhuje ich rozšírenie aj o záväzky z prijatia návratných zdrojov financovania na splatenie
záväzkov v nútenej správe prijaté za účelom jej ukončenia a záväzky obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú v nútenej
správe.
Pokuta sa uloží opakovane v prípade, ak bude podiel celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku na skutočných
bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka v nasledujúcich rozpočtových rokov vyšší, ako ku koncu
predchádzajúceho rozpočtového roka. V prípade medziročného nárastu podielu celkovej sumy dlhu na skutočných bežných
príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka, bude výška ďalšej pokuty 5 % z tohto medziročného nárastu.
Pokuta sa neuloží v prípade, ak jej výška nepresiahne sumu 40 eur obdobne ako pri ukladaní pokút podľa § 31 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. augusta 2015.
Schválené na rokovaní Národnej Rady Slovenskej republiky dňa 24. júna 2015.
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