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Žiadosť o prístup do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM)
pre kontrolórov miest a obcí
(a do infraštruktúry informačno komunikačných technológií DataCentra)
Štatutárny
orgán

Žiadosť podáva

Počet príloh

Hlavný
kontrolór

(označte znakom "X")

Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

Žiadateľ
Názov organizácie
(uviesť celý názov, bez skratiek)

IČO

Skratka označenia organizácie

Sídlo
Číslo

Ulica

PSČ

Mesto
Štatutárny orgán /

(1)

Priezvisko

Meno

Titul

Pozícia

Pečiatka

Telefón
Podpis

Dátum
E-mail
Hlavný kontrolór obce /

(2)

Priezvisko

Meno

Titul

Telefón

Uznesenie zastupiteľstva / (3)

Podpis

Dátum
E-mail

Prístup pre používateľa
Priezvisko

Meno

Telefón

Titul

E-mail

Adresa pre doručenie prihlasovacích údajov /

(4)

Ulica

Číslo

Mesto

PSČ

Prístup do RIS.SAM (MÁ / NEMÁ označte znakom "X")
Používateľská
rola RIS.SAM

Vytvoriť

Hlavný
kontrolór /(6)
Kontrolór
Výkazy
(Čitateľ)

MÁ

NEMÁ

UID (login)/(5)

Zrušiť

Vysvetlivky
Používateľská rola modulu RISSAM.kontrola, ktorú je možné zriadiť iba pre osobu, ktorej
pôsobenie v organizácii žiadateľa je na základe uznesenia zastupiteľstva .
Používateľská rola modulu RISSAM.kontrola, ktorá je využívaná v rámci organizácie žiadateľa,
ktorá má samostatný útvar (oddelenie) s kontrolórmi, ktorí nie sú menovaní uznesením
zastupiteľstva a ktorí sú organizačne zaradení pod hlavného kontrolóra.
Používateľská rola modulu RISSAM.výkazy s oprávnením iba na zobrazovanie údajov úradu
obce/mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta (prístup bez možnosti
editovania údajov).

Poznámka

Záznamy DataCentra (Vyplní DataCentrum)
Žiadosť zaevidovaná pod číslom
Vybavenie žiadosti schvaľuje (priezvisko a meno)

Dňa
Dátum

Podpis

Meno

Podpis

Vybavenie žiadosti
Spôsob
Zrealizované
Vrátené na doplnenie
Zamietnuté / Zrušené

Dátum

Doplňujúce informácie:
A/ DataCentrum si v prípade neúplnosti, nečitateľnosti, alebo nesprávnosti údajov vyhradzuje právo vrátiť žiadosť na doplnenie a opravu. V prípade nejasností je možné
konzultovať s CPU DataCentra na tel. čísle 0850 123344 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese cpu@datacentrum.sk. Tlačivo, na požiadanie, DataCentrum
pošle poštou, faxom, elektronickou poštou.
B/ V prípade zmeny osobných identifikačných údajov používateľa (napr.: priezvisko, organizácia, typ používateľa, zrušenie prístupu do RIS.SAM apod.) platí pravidlo, že
starý prístup sa zruší a vytvorí sa nový. V sprievodnom liste k žiadosti uviesť v akom parametri nastala zmena.
C/ Osobné údaje sú spracúvané v súlade s GDPR. Ďalšie údaje o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.datacentrum.sk.
(1) Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu sa vyžaduje iba v prípade, že žiadosť nepodpisuje Hlavný kontrolór.
(2) Vypĺňať v prípade, že žiadosť podpisuje hlavný kontrolór obce s cieľom umožnenia výkonu kontrolnej činnosti nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb
(3) V prípade, že žiadosť podpisuje hlavný kontrolór obce, je potrebné uviesť číslo uznesenia zastupiteľstva obce, preukazujúceho zvolenie hlavného kontrolóra obce a
dátum prijatia tohto uznesenia. Zároveň je nutné priložiť k žiadosti potvrdený originálny výpis z tohto uznesenia.
(4) Uvádzať korešpondenčnú adresu pre doručenie prihlasovacieho mena a hesla v prípade požiadavky na založenie prístupov nového používateľa (bez UID).
(5) V prípade, že má používateľ Prístup do RIS.SAM, je potrebné uviesť existujúce "Prihlasovacie meno" - UID (login), pre ktoré má byť pridelená používateľská rola.
(6) Ak sa žiada o vytvorenie / zrušenie prístupu pre hlavného kontrolóra, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdený originálny výpis z uznesenia zastupiteľstva obce o zvolení
hlavného kontrolóra obce / o ukončení činnosti hlavného kontrolóra obce.

