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Zoznam hlavných činností v aplikácii RISSAM.rozpočet počas roka

Uvedené činnosti a ich splnenie indikuje aplikácia RISSAM.rozpočet na obci cez tlačidlo „Zoznam úloh“
Tento dokument popisuje činnosti vyznačené modrou farbou.

10.01.20xx

Ak máte rozpočet - Rozpočet na hlav. kat. EKO na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

31.01.20xx

Ak máte rozpočet - Detailný rozpis schvál. viacročného rozpočtu na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

31.01.20xx

Ak máte rozpočet - Schválené programy obce na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

10.01.20xx

Ak nemáte schválený rozpočet - Provizórium na hlav. kat. EKO na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

31.01.20xx

Ak nemáte schválený rozpočet - Detailný rozpis provizória na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

do 20 dní po schválení Detailný rozpis schváleného viacročného rozpočtu na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR
02.03.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Január 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.03.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Február 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.04.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 31. marec 20xx (R) - Len nahrať

30.04.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Marec 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.05.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Apríl 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.06.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Máj 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.07.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 30. jún 20xx (R) - Len nahrať

30.07.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Jún 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.08.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Júl 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.09.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac August 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.10.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 30. september 20xx (R) - Len nahrať

30.10.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac September 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.11.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Október 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.12.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac November 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

05.02.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 31. december 20xx (R) - Len nahrať

05.02.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac December 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať
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Situačný a časový rámec

Popis situácie: Obec / VÚC má na daný rok Schválený rozpočet, v systéme má tento rozpočet nahratý
v stave „Schválený-Kompletný“ a skončil kvartál.
Časový rámec: Apríl, Júl, Október, Január – mesiac po skončení kvartálu
Činnosti vyplývajúce z § 12 zákona č. 583/2004 Z. z.:
I.

Do 30 dní vrátane po skončení kvartálu: Nahrať skutočné čerpanie Schváleného rozpočtu
(za 31.12. je termín do 5.2. vrátane)

Info: Skutočné čerpanie rozpočtu je možné do systému nahrať manuálne alebo importom .CSV súborov:
• 213 PRÍJMY Štandardný rozpočet Skutočnosť
• 223 VÝDAVKY Štandardný rozpočet Skutočnosť.
Skutočné čerpanie a upravený rozpočet je možné nahrať spolu importom .CSV súborov ktoré obsahujú
obidva údaje. Sú to súbory:
• 214 PRÍJMY Štandardný rozpočet Úpravy a skutočnosť
• 224 VÝDAVKY Štandardný rozpočet Úpravy a skutočnosť
Doporučujeme skutočnosť a upravený rozpočet nahrať importom súborov .CSV ktoré boli vygenerované
účtovným programom obce.
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1. Import .CSV súboru Skutočnosť – Príjmy
Predpoklad: pre import súboru s hodnotami Skutočnosti v systéme musí existovať na daný rok rozpočet a musí
byť v stave „Schválený-Kompletný“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prihlásime sa do systému prideleným menom a heslom
V obrazovke „Výber modulu” zvolíme modul „Rozpočet“
V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Import > Rozpočtu“
Zvolíme „Importovať údaje”
V kroku importu „Výber súboru” klikom na riadok s textom „Vyberte súbor pre import (CSV/DBF)” vyberieme
súbor na import Príjmov (pravdepodobne má v názve text: _PRI_S_ )
Správny výber súboru systém indikuje doplnením názvu súboru do riadku
Zvolíme „Pokračovať”
V kroku importu „Analýza súboru” systém zelenou ikonou
indikuje správnosť údajov
Zvolíme „Kontrolovať”
V kroku importu „Kontrola položiek” skontrolujeme sumy v tabuľke „Kontrola položiek v importovanom
súbore” v stĺpci „Skutočnosť rozpočtu“
Následne skontrolujeme sumárnu hodnotu v tabuľke „Prehľad stavu rozpočtu organizácie“ v riadku „Po
dokončení importu“ v stĺpci „Skutočnosť rozpočtu“. Táto suma indikuje aká bude sumárna hodnota
Skutočnosti rozpočtu po dokončení importu
Zvolíme „Importovať“
Systém nahrá údaje zo súboru do rozpočtu
V kroku importu „Import rozpočtu“ systém informuje o správnom prebehnutí importu
Zvolíme „Zavrieť“
V obrazovke „Import rozpočtových položiek” systém zobrazí záznam o importe
Klikom na ikonu
„Zobraziť detailný záznam” si môžeme zobraziť detailné informácie o importe
Klikom na ikonu
„Zobraziť úpravy rozpočtu” otvoríme obrazovku s rozpočtovými položkami
V obrazovke „Úpravy rozpočtu > Príjmy“ skontrolujeme v stĺpci Skutočnosť hodnotu v sumárnom riadku
Import súboru je skončený
Klikom na linku „Import rozpočtových položiek“ v navigačnom riadku sa môžeme vrátiť na obrazovku Import
rozpočtových položiek

Chybové stavy:
a) Ak sa v okne na výber súboru v adresári nenachádza súbor ktorý chceme importovať, má pravdepodobne
inú príponu ako .csv alebo .dbf (.CSV, .DBF). Systém obmedzuje zobrazované súbory len na tieto dva typy
b) Červená ikona
v kroku importu „Analýza súboru” znamená:
▪ v riadku Súbor: chybný .CSV súbor alebo nesprávne údaje v hlavičke
▪ v riadku Subjekt: v hlavičke súboru je nesprávne IČO alebo IČO nepatriace pod danú obec
▪ v riadku Typ subjektu: ak je v hlavičke súboru nesprávne IČO systém nevie určiť o aký typ
organizácie ide (úrad, RO, PO, atď.)
▪ v riadku Rok rozpočtu: nesprávne zadaný rok rozpočtu v hlavičke súboru
▪ v riadku Zaúčtovacie obdobie rozpočtu: mesiac v hlavičke súboru sa nezhoduje s mesiacom
(zaúčtovacím obdobím) ktoré je aktuálne otvorené v aplikácií
c) V kroku importu „Kontrola položiek“ môže systém žltou ikonou
indikovať:
▪ Chybné položky (najčastejšie pri použití nesprávnej klasifikácie)
▪ Nové položky ktoré budú do systému importom vytvorené
▪ Duplicitné položky, ktorých hodnoty budú pri importe spočítané
▪ Položky existujúce v systéme ale neexistujúce v importovanom súbore. V takomto prípade je
potrebné vybrať postup ako má systém takéto položky spracovať: vynulovaním alebo
ponechaním hodnoty Skutočnosti
Upozornenie: Ak systém zobrazí v ktoromkoľvek kroku importu v hornej časti okna “Import rozpočtových údajov”
červenú ikonu

, súbor obsahuje závažnú chybu a nie je možné v importe pokračovať.
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2. Import .CSV súboru Skutočnosť – Výdavky
Predpoklad: pre import súboru s hodnotami Skutočnosti v systéme musí existovať na daný rok rozpočet a musí
byť v stave „Schválený-Kompletný“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prihlásime sa do systému prideleným menom a heslom
V obrazovke „Výber modulu” zvolíme modul „Rozpočet“
V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Import > Rozpočtu“
Zvolíme „Importovať údaje”
V kroku importu „Výber súboru” klikom na riadok s textom „Vyberte súbor pre import (CSV/DBF)” vyberieme
súbor na import Výdavkov (pravdepodobne má v názve text: _VYD_S_ )
Správny výber súboru systém indikuje doplnením názvu súboru do riadku
Zvolíme „Pokračovať”
V kroku importu „Analýza súboru” systém zelenou ikonou
indikuje správnosť údajov
Zvolíme „Kontrolovať”
V kroku importu „Kontrola položiek” skontrolujeme sumy v tabuľke „Kontrola položiek v importovanom
súbore” v stĺpci „Skutočnosť rozpočtu“
Následne skontrolujeme sumárnu hodnotu v tabuľke „Prehľad stavu rozpočtu organizácie“ v riadku „Po
dokončení importu“ v stĺpci „Skutočnosť rozpočtu“. Táto suma indikuje aká bude sumárna hodnota
Skutočnosti po dokončení importu
Zvolíme „Importovať“
Systém nahrá údaje zo súboru do rozpočtu
V kroku importu „Import rozpočtu“ systém informuje o správnom prebehnutí importu
Zvolíme „Zavrieť“
V obrazovke „Import rozpočtových položiek” systém zobrazí záznam o importe
Klikom na ikonu
„Zobraziť detailný záznam” si môžeme zobraziť detailné informácie o importe
Klikom na ikonu
„Zobraziť úpravy rozpočtu” otvoríme obrazovku s rozpočtovými položkami
V obrazovke „Úpravy rozpočtu > Výdavky“ skontrolujeme v stĺpci Skutočnosť hodnotu v sumárnom riadku
Import súboru je skončený
Klikom na linku „Import rozpočtových položiek“ v navigačnom riadku sa môžeme vrátiť na obrazovku Import
rozpočtových položiek

Chybové stavy:
d) Ak sa v okne na výber súboru v adresári nenachádza súbor ktorý chceme importovať, má pravdepodobne
inú príponu ako .csv alebo .dbf (.CSV, .DBF). Systém obmedzuje zobrazované súbory len na tieto dva typy
e) Červená ikona
v kroku importu „Analýza súboru” znamená:
▪ v riadku Súbor: chybný .CSV súbor alebo nesprávne údaje v hlavičke
▪ v riadku Subjekt: v hlavičke súboru je nesprávne IČO alebo IČO nepatriace pod danú obec
▪ v riadku Typ subjektu: ak je v hlavičke súboru nesprávne IČO systém nevie určiť o aký typ
organizácie ide (úrad, RO, PO, atď.)
▪ v riadku Rok rozpočtu: nesprávne zadaný rok rozpočtu v hlavičke súboru
▪ v riadku Zaúčtovacie obdobie rozpočtu: mesiac v hlavičke súboru sa nezhoduje s mesiacom
(zaúčtovacím obdobím) ktoré je aktuálne otvorené v aplikácií
f) V kroku importu „Kontrola položiek“ môže systém žltou ikonou
indikovať:
▪ Chybné položky (najčastejšie pri použití nesprávnej klasifikácie)
▪ Nové položky ktoré budú do systému importom vytvorené
▪ Duplicitné položky, ktorých hodnoty budú pri importe spočítané
▪ Položky existujúce v systéme ale neexistujúce v importovanom súbore. V takomto prípade je
potrebné vybrať postup ako má systém takéto položky spracovať: vynulovaním ale ponechaním
hodnoty Upraveného rozpočtu
Upozornenie: Ak systém zobrazí v ktoromkoľvek kroku importu v hornej časti okna “Import rozpočtových údajov”
červenú ikonu

, súbor obsahuje závažnú chybu a nie je možné v importe pokračovať.
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3. Nahratie plnenia príjmov a skutočného čerpania Schváleného rozpočtu manuálne (org. úroveň:
Obec)
Termín: do 30 dní po skončení kvartálu
Predpoklad: Schválený rozpočet na daný rok je v stave „Schválený-Kompletný“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Prihlásime sa do systému prideleným menom a heslom
V obrazovke „Výber modulu” zvolíme modul „Rozpočet“
Používateľ musí byť prihlásený na organizačnej úrovni Obec / VÚC (kód LAU2)
V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Rozpočet > Organizácií“
V obrazovke „Rozpočty organizácií“ skontrolujeme či máme nastavený správny „Rozpočtový rok“
Klikom na ikonu
„Zobraziť úpravy rozpočtu” otvoríme obrazovku s rozpočtovými položkami pri vybranom
IČO
Skontrolujeme, či máme nastavený „Pohľad: Výdavky“
V obr. „Úpravy rozpočtu“ skontrolujeme či máme správne nastavené zaúčtovacie obdobie (mesiac) podľa
aktuálneho kvartálu
Tiež v stĺpcoch „Upravený“ a „Skutočnosť“ skontrolujeme správne nastavenie zaúčtovacieho obdobia
(mesiac) podľa aktuálneho kvartálu
Klikneme na tlačidlo
„Upraviť rozpočtové položky práve zobrazené na obrazovke“
Systém zobrazí okno „Úprava výdavkových rozpočtových položiek“ v ktorom je počet zobrazených položiek
závislý od počtu zobrazených položiek na predošlej obrazovke – štandardne 20. Pri manuálnom zadávaní
skutočnosti doporučujeme nenastavovať väčší počet položiek ako 20.
Zadáme hodnoty skutočného čerpania rozpočtu do stĺpca „Skutočnosť“ pri jednotlivých výdavkových
položkách. Samozrejme môžeme po popri tom nahrať ručne aj hodnoty úprav v stĺpci „Aktuálna“

13. Zadávanie ukončíme a hodnoty uložíme klikom na tlačidlo „Uložiť“
14. Pomocou stránkovacej linky v záhlaví tabuľky zobrazíme ďalšiu sadu rozpočtových položiek
15. Opakujeme zadávanie skutočnosti od bodu 9
16. Po skončení zadávania preveríme celkovú sumu skutočného čerpania (aj úprav ak sme ich menili) za Výdavky
v sumárnom riadku
17. Nastavíme „Pohľad: Príjmy“
18. Rovnakým spôsobom ako vo Výdavkoch podľa bodov 9 – 14 zadáme skutočné plnenie Príjmov rozpočtu
19. Po skončení zadávania preveríme celkovú sumu skutočného plnenia Príjmov v sumárnom riadku
20. Zadanie skutočnosti (aj Úprav) nie je potrebné nijako potvrdzovať alebo odosielať
21. Po kliku na tlačidlo Uložiť sa Skutočnosť (aj Úpravy) nasúčtuje z organizácie na obec
22. Vyššie uvedeným spôsobom zadáme skutočnosť pre každú podriadenú organizáciu obce
23. Následne skontrolujeme sumárnu skutočnosť v Celkovom rozpočte obce
24. V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Rozpočet > Celkový“
25. Klikneme na ikonu „Zobraziť úpravy rozpočtu“
26. Preveríme celkovú sumu skutočného čerpania za Výdavky v sumárnom riadku v stĺpci „Skutočnosť“
27. Nastavíme „Pohľad: Príjmy“
28. Preveríme celkovú sumu skutočného plnenia Príjmov v sumárnom riadku v stĺpci „Skutočnosť“
29. Pokiaľ sú sumy za celú obec v poriadku, týmto je zadávanie skutočnosti ukončené a legislatívna povinnosť je
splnená

Upozornenie:
Ak používateľ zadal za daný mesiac vyššie čerpanie výdavkov ako plnenie príjmov, je táto skutočnosť na obci
indikovaná v tabuľke „Saldo“ v stĺpci Skutočnosť záporným saldom zvýrazneným červeným písmom.
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