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MINISTERSTVO FINANCIÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Sekcia rozpočtovej politiky              Bratislava, 7.4.2016 
       

           
I n f o r m á c i a  

 

Ministerstva financií SR k poskytovaniu údajov subjektmi územnej samosprávy do rozpočtového 
informačného systému pre samosprávu RIS.SAM 

 
 

Národná rada SR schválila 29. novembra 2013 novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách“), podľa ktorej subjekty územnej samosprávy sú povinné poskytovať Ministerstvu 
financií SR (ďalej len „MF SR“) údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy prostredníctvom 
rozpočtového informačného systému pre samosprávu (ďalej len „RIS.SAM“) najneskôr od 1.1.2014. 
Zákonom č. 171/2015 Z. z. bola s účinnosťou od 1.8.2015 prijatá úprava § 12 ods. 4, ktorá spresnila ustanovenia 
o predkladaní údajov upraveného rozpočtu a o údajoch rozpočtového provizória.  
 
A. Podľa ustanovenia § 12 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách: 
  
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; 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, pričom počas rozpočtového provizória obec 
a vyšší územný celok poskytujú v tomto rozsahu a termínoch údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho 
rozpočtového roka, 

b) upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola 
vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných 
predpisov a upravený rozpočet v mesiaci december rozpočtového roka najneskôr do 5. februára 
nasledujúceho rozpočtového roka, 

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 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. 

 
k písmenu a): 
1. ak má obec alebo vyšší územný celok schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok do 31.12. 

bežného roka: 
 do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka poskytne do systému RIS.SAM iba údaje schváleného 

rozpočtu na príslušný rozpočtový rok na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie, t.j. 8 základných údajov podľa hlavných kategórii: 



 2 

100 – daňové príjmy      
200 – nedaňové príjmy      
300 – granty a transfery 
600 – bežné výdavky  
700 – kapitálové výdavky 
400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 
800 – výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 
 

Ak obec/VÚC nemá schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok - t.j. hospodári v rozpočtovom 
provizóriu, vloží do systému RIS.SAM v tomto termíne a rozsahu údaje schváleného rozpočtu (t.j. prvého 
schváleného rozpočtu bez zmien rozpočtu vykonaných v priebehu roka) predchádzajúceho rozpočtového roka.   
 
 do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka: 
obec alebo vyšší územný celok vkladajú do systému RIS.SAM kompletný podrobný rozpis viacročného rozpočtu 
na najnižšej úrovni ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie  
 
Ak obec/VÚC nemá schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok - t.j. hospodári v rozpočtovom 
provizóriu, vloží v tomto termíne do systému RIS.SAM podrobný rozpis schváleného rozpočtu 
predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 
Príklad: Obec/VÚC schváli svoj rozpočet na rok 2016 napr. 9. 12. 2015, do 10. januára 2016 vloží do systému 
RIS.SAM iba údaje podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie schváleného 
rozpočtu na rok 2016 a do 31. januára vkladá do systému RIS.SAM podrobný rozpis rozpočtu 2016 - 2018.  
 
Pozn. Ak obec/VÚC schváli svoj rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok napr. už v decembri a má dostatočný 
časový priestor vložiť kompletný rozpis rozpočtu skôr (t.j. do 10.1.), nie je už potom potrebné samostatne 
poskytovať údaje na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie – systém RIS.SAM 
si tieto údaje vyberie z kompletného rozpisu rozpočtu. 
 
2. ak má obec alebo vyšší územný celok schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok po 31. 12. 

bežného roka, má povinnosť poskytnúť údaje schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 
a rozpočtov na nasledujúce roky viacročného rozpočtu do systému RIS.SAM najneskôr do 20 
kalendárnych dní odo dňa  schválenia rozpočtu, t.j. obce/VÚC vložia do systému RIS.SAM kompletný 
podrobný rozpis viacročného rozpočtu. 
 

Príklad: Obec/VÚC hospodári v rozpočtovom provizóriu a schváli svoj rozpočet na rok 2016 až v roku 2016, 
napr. 3. 2. 2016. V tomto prípade má povinnosť vložiť do systému RIS.SAM kompletné podrobné údaje 
schváleného rozpočtu na r. 2016-2018 v termíne najneskôr do 23.2.2016.  
 
k písmenu b): 
obce a vyššie územné celky majú po vykonaní zmien rozpočtu povinnosť poskytnúť údaje o úpravách rozpočtu 
najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena 
rozpočtu, t.j. pokiaľ vykonajú zmenu napr. 5. 3 2016, do systému RIS.SAM sú povinní ju premietnuť najneskôr do 
30. 4. 2016. Pokiaľ obce a vyššie územné celky vykonajú zmenu rozpočtu v decembri rozpočtového roka, do 
systému RIS.SAM sú povinní ju premietnuť najneskôr do 5.2. nasledujúceho rozpočtového roka. 
 
k písmenu c): 
skutočné plnenie rozpočtu vkladajú obce a vyššie územné celky do systému RIS.SAM štvrťročne, t.j. podľa 
stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru príslušného rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych 
dní po uplynutí príslušného obdobia. Koncoročné plnenie rozpočtu sú obec/VÚC povinní poskytnúť do systému 
RIS.SAM najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka. 
 V roku 2016 poskytnú do systému RIS.SAM obce a vyššie územné celky údaje za 1. štvrťrok najneskôr do 

30.4.2016, za 2. štvrťrok do 30.7.2016,  za 3. štvrťrok do 30.10.2016 za 4. štvrťrok 2016 do 5.2.2017. 
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k písmenu d): 
špeciálna úprava platí v prípade, ak subjekt územnej samosprávy uplatňuje aj rozpočet v programovej 
štruktúre (ak zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov rozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtu, 
uvedená úprava sa takejto obce netýka).  
 
Obec a vyšší územný celok vkladajú do systému RIS.SAM schválený rozpočet výdavkov v programovej 
štruktúre v termínoch ako pri rozpočte podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, t.j. v prípade ak 
obec/VÚC schváli svoj rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok do 31.12. bežného rozpočtového roka, do systému 
RIS.SAM poskytuje údaje o svojich programoch do. 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka.  
 
Ak obec/VÚC hospodári v rozpočtovom provizóriu a následne schváli rozpočet po 31.12. bežného rozpočtového 
roka, postupuje pri poskytovaní údajov z programového rozpočtu výdavkov obdobne ako pri rozpočte podľa 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, teda platí 20 dňová lehota na vloženie údajov do systému 
RIS.SAM od jeho schválenia.  
 
V prípade údajov z programového rozpočtu do systému RIS.SAM, obce/VÚC vkladajú iba schválený rozpočet 
výdavkov a jeho skutočné plnenie k 31.12. rozpočtového roka v termíne do 5. februára nasledujúceho 
rozpočtového roka.  
 
Ako vyplýva z uvedeného, nevyžaduje sa poskytovanie údajov za programy do systému RIS.SAM pri zmenách 
rozpočtu ani údaje za jeho skutočné plnenie k 31.3., 30.6. a 30.9.  
 
 
 
 

Radovan  Majerský 
                   generálny riaditeľ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Príloha: Základné termíny poskytovania údajov 
              do RIS.SAM rozpočet 
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Základné termíny poskytovania údajov do systému RIS.SAM rozpočet 
 

 
Schválený rozpočet do 31.12. bežného roka  
 
 do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka – 8 hlavných kategórii ekonomickej klasifikácie 

schváleného rozpočtu príslušného rozpočtového roka 
 

 do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka – kompletný podrobný rozpis viacročného rozpočtu 
 

 
Rozpočtové provizórium:  
 
 do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka – 8 hlavných kategórii ekonomickej klasifikácie 

schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka 
  

 do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka – kompletný podrobný rozpis schváleného rozpočtu 
predchádzajúceho rozpočtového roka 

  
 do 20 dní od schválenia rozpočtu - kompletný podrobný rozpis viacročného rozpočtu 
  
  
Zmeny rozpočtu: 
 
 do 30 dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy bola vykonaná zmena rozpočtu, rozpočet upravený v 

mesiaci december do 5.2. nasledujúceho rozpočtového roka 
 
 
Skutočné plnenie rozpočtu:  
 
 štvrťročne, do 30 kalendárnych dní po uplynutí štvrťroka; plnenie k  31.12. bežného roka do 5.2. 

nasledujúceho rozpočtového roka  
 

 
Rozpočet podľa programov:   
 
 Schválený rozpočet do 31.12. bežného roka = kompletný podrobný rozpis programového rozpočtu do 

31. januára nasledujúceho rozpočtového roka 
 
 

 Schválený rozpočet po 31.12. bežného roka = do 20 dní od schválenia rozpočtu  
 
 

 Zadávajú sa iba údaje schváleného programu a skutočné plnenie k 31. decembru (nevyžaduje sa 
poskytovanie údajov za programy pri zmenách rozpočtu ani údaje za jeho skutočné plnenie k 31.3., 30.6. 
a 30.9.)   

 
 
 
 

  


