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Žiadosť o založenie / zrušenie / zmenu účtovnej jednotky
v IS DataCentra
Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

Organizácia /*
Názov organizácie
IČO
Ulica
Mesto

Právna forma
Číslo
PSČ
Doplňujúce údaje /*
Sektor (kód)
Kód druhu rozpočtu
Názov nadriadenej
organizácie
IČO nadriadenej organizácie

Dátum vzniku organizácie
Dátum zániku organizácie
SK NACE (kód)
Druh vlastníctva

Súčasť
Súhrnného celku
od

Verejnej správy
do

od

Fiškálneho výkazníctva
od
do

do

Majetkové podiely
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

materská

☐

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Dcérska
Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná

☐

od
od

Pridružená

☐

do
do

Majetkové podiely
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

materská

☐

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Dcérska

☐

Platnosť
Platnosť

Spoločná

☐

od
od

Pridružená

☐

do
do

Majetkové podiely
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

materská

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

☐

Dcérska
Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná
od
od

☐

Pridružená
do
do

Štatutárny orgán (V prípade, že je žiadateľom ministerstvo, uviesť generálneho tajomníka služobného úradu)
Priezvisko

Meno

Pozícia
Telefón
Dátum
E-mail

Titul
Pečiatka

Podpis

☐

Vysvetlivky:
Formulár má zabezpečiť aktuálnosť zoznamu účtovných jednotiek vstupujúcich do účtovnej konsolidácie verejnej správy – tzv.
súhrnného celku. Formulár slúži pre spracovanie údajov v IS CKS a IS RIS-SAM. Na základe zmien, vzniku a zániku sa
aktualizuje zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre daný rok konsolidácie. Do súhrnného celku vstupujú rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a územnej
samosprávy, štátne podniky, verejné vysoké školy, štátne fondy a ostatné subjekty verejnej správy.
/* Názov (uviesť celý názov organizácie bez skratiek), IČO, právna forma, vznik a zánik organizácie sa odporúča uviesť
podľa registra organizácií Štatistického úradu SR.
/Pole Druh vlastníctva sa uvedie „štátna správa“, „územná samospráva“ alebo „zmiešané“ podľa väčšinového
vlastníctva. Pri zriadení alebo založení organizácie jednou organizáciou sa uvedie druh vlastníctva na základe
zriaďovateľa resp. zakladateľa (obec zriadi rozpočtovú organizáciu – druh vlastníctva bude územná samospráva ;
kapitola ŠR zriadi príspevkovú organizáciu – druh vlastníctva bude štátna správa ; obec založí obchodnú spoločnosť,
v ktorej má väčšinový podiel – druh vlastníctva bude územná samospráva).
/ Pole dátum vzniku organizácie sa vypĺňa na základe napr. zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo
zakladateľskej zmluvy.
/ Pole dátum zániku organizácie sa vypĺňa na základe napr. výmazu organizácie z obchodného registra.
/ Polia Právna forma, SK NACE(kód), Sektor (kód) sa vypĺňa na základe údajov z registra organizácií vedeným
Štatistickým úradom SR.
/ Pole Názov nadriadenej organizácie a IČO nadriadenej organizácie je relevantné pre rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie, uvádza sa zriaďovateľ (obec, vyšší územný celok, kapitoly štátneho rozpočtu).
/ Pole Súčasť Súhrnného celku sa vypĺňa dátumom od kedy patrila organizácia do súhrnného celku verejnej správy pre
účely účtovnej konsolidácie. Pole do nie je povinné, pokiaľ nedošlo k zmene, napr. organizácia zanikla, zrušila sa,
predala a podobne. Vtedy sa uvádza dátum zániku organizácie ako dátum, do kedy bola organizácia súčasťou
súhrnného celku. Ak je organizácia súčasťou konsolidovaného celku obce, vyššieho územného celku, kapitoly štátneho
rozpočtu alebo ústrednej správy, je zároveň súčasťou aj súhrnného celku.
/ Pole Súčasť Verejnej správy sa vypĺňa dátumom od kedy patrila organizácia do verejnej správy z pohľadu štatistického
vykazovania. Pole je relevantné najmä pre obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie.
/ Pole Súčasť Fiškálneho výkazníctva sa vypĺňa dátumom od kedy patrila organizácia do verejnej správy a na základe
povinnosti predkladať štatistické výkazy podľa Opatrenia MF SR z 22. Novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa
ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva
a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov.
/ Pole Organizácia s majetkovým podielom a IČO organizácie s majetkovým podielom je relevantné pre obchodné
spoločnosti, ktoré sú založené alebo vlastnené organizáciou územnej samosprávy alebo ústrednej správy alebo v ktorej
má organizácia územnej samosprávy alebo ústrednej správy majetkový podiel. Vyplní sa na základe zakladateľskej
listiny, alebo zakladateľskej zmluvy, spoločenskej zmluvy, výpisu z účtu majiteľa cenných papierov a podobne.
/ Pole Druh vzťahu sa vypĺňa len za účtovné jednotky evidované v IS RISSAM pre účely konsolidácie v tomto systéme.
Účtovné jednotky používajúce IS CKS toto pole nevypĺňajú. Druh vzťahu „materská“ účtovná jednotka sa uvádza v
prípade obce, ktorá má rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke. Ako „dcérska“ účtovná jednotka sa uvádza účtovná
jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako „spoločná“ účtovná jednotka sa uvádza účtovná
jednotka, v ktorej obec vykonáva rozhodujúci vplyv spoločne s inou účtovnou jednotkou. „Pridruženou“ účtovnou
jednotkou je účtovná jednotka, v ktorej obec vykonáva podstatný vplyv, ktorým je najmenej 20% podiel na hlasovacích
právach a ktorá nie je ani dcérskou účtovnou jednotkou ani spoločnou účtovnou jednotkou obce.
/ Pole Podiel na vlastnom imaní (%) a Podiel na hlasovacích právach (%) sa vypĺňa podľa výšky podielov na vlastnom
imaní a hlasovacích právach v % na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov, zakladateľskej listiny,
zakladateľskej zmluvy a podobne.
/ Pole Konsolidovaný podiel (%) sa vykazuje v prípade obchodnej spoločnosti, v ktorej má majetkové podiely iná
obchodná spoločnosť, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou obce, vyššieho územného celku alebo kapitola
štátneho rozpočtu. Konsolidovaný podiel sa určí ako súčin podielu na dcérskej účtovnej jednotke a podielu dcérskej
účtovnej jednotky na účtovnej jednotke.
/ V prípade, že účasť na majetku v obchodnej spoločnosti má viacero organizácií, uvedú sa všetky organizácie.
V prípade nutnosti, vyplňujúca organizácia si doplní riadky pre podiely.

