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Predkladanie výkazu Daň z nehnuteľností prostredníctvom 

RISSAM.výkazy 

 
Príručka popisuje postup prác pri predkladaní výkazu Daň z nehnuteľností (DzN) prostredníctvom 

RISSAM.výkazy správcami dane (obce a mestá s výnimkou mestských častí Bratislavy a Košíc). 

Predkladanie údajov prostredníctvom systému RISSAM.výkazy je v súlade s metodickým opatrením č. 

MF/015062/2016-726 a poučením k vyplneniu výkazu – príloha oznámenia č. MF/021546/2016-726. 

Príručka ilustruje postup pri predkladaní výkazu DzN za rok 2016 správcom dane – obcou. 

 
1 Prihlásenie do systému RISSAM a výber modulu 

 
Prihlásenie do systému je možné dvojako:  

- prostredníctvom KTI v DataCentre   
- prostredníctvom odkazu na stránke www.rissam.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 1: Prihlasovacia obrazovka do systému RISSAM 

 
Zadáme meno a heslo, ktoré slúžia pre prihlásenie do systému RISSAM (obrázok 1). Po prihlásení 
systém ponúka na výber dva moduly:  

 RISSAM.rozpočet – modul určený na nahrávanie a predkladanie schváleného rozpočtu, úprav 
a skutočnosti

 RISSAM.výkazy – modul určený pre predkladanie finančných výkazov, účtovných 
závierok, Formulára vzájomných vzťahov a výkazu Daň z nehnuteľností

 
Pre nahratie a predloženie finančných výkazov vyberieme modul RISSAM.výkazy  (obrázok 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 2: Výber modulov v RISSAM 
 
 

 

http://www.rissam.sk/
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2 Postup pri predkladaní výkazu Daň z nehnuteľností 

 
Po výbere modulu systém zobrazí sekciu „Finančné výkazy“. Je potrebné zvoliť sekciu „Daň 

z nehnuteľností“ a následne vybrať zber, do ktorého chceme predložiť výkaz, v našom prípade zber 

„2016 Daň z nehnuteľností“.  

 

 

Poznámka: Ak chceme nahrať a predložiť výkaz, zvolený zber musí byť v stave „otvorený“. 
 

 
Obrázok 3: Zber 2016 Daň z nehnuteľností 

 
Na obrázku 3 vidíme, že obec „Harmanec“ má povinnosť predložiť výkaz Daň z nehnuteľností. Pre 
predloženie výkazu musíme vykonať tri činnosti:  

- naplniť výkaz 
- skontrolovať výkaz 
- predložiť výkaz 

 
Začneme prvou činnosťou – naplnením výkazu. 

 
2.1 Naplnenie výkazu Daň z nehnuteľností 

 
Naplniť výkaz môžeme dvomi spôsobmi: 

- importom .csv súboru  
- zapísaním údajov do systému (ručná editácia)  

 

2.1.1 Import .csv súboru 

 
Súčasťou poučenia k vyplneniu výkazu je špecifikácia štruktúry .csv súboru pre import výkazu DzN. Ak 
účtovný program (resp. program s funkcionalitou spracovávania daní) umožňuje export výkazu DzN, 
môžeme ho použiť pri importe do RISSAMu. 

Exportovaný súbor uložíme do počítača a v aplikácii RISSAM.výkazy stlačíme tlačidlo „Importovať 
výkazy“. Systém otvorí prieskumníka na vyhľadanie súborov na počítači. Súbor DZN (prípadne DZN.csv) 
označíme myškou. Po označení potvrdíme tlačidlom „Open/Otvoriť“ (systém môže ponúkať aj iné 
tlačidlá v závislosti od toho, aký operačný systém je nainštalovaný na počítači). Postup je znázornený 
na Obrázku 4. 
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Obrázok 4: Import súboru a výber súboru na disku počítača 
 
 
Systém spustí import súboru a na záver zobrazí výsledok importu (Obrázok 5). V našom prípade je 
súbor správny a systém naimportoval všetky dáta obsiahnuté v súbore správne – dôkazom sú dve 
zelené „fajky“ vo výsledkoch importu súboru a ikonka prázdneho listu sa zmenila na popísanú. 
 

 
Obrázok 5: Výsledok importu súborov – úspešný import 

 
Výsledok importu môže byť aj červená značka. Táto môže nastať vo viacerých situáciách, napríklad:  

- ak chceme importovať súbor, ktorý do daného zberu nepatrí (napríklad sa rozhodnem 
importovať súbor FIN5, ktorý predstavuje výkaz FIN 5-04. Tento výkaz sa predkladá v sekcii 
Finančné výkazy) 
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- ak importujem súbor, ktorý do daného zberu patrí, ale nemá správnu štruktúru – napríklad 

v tabuľke č.2 Daň z pozemkov chýba riadok SPOLU 
- ak importujem súbor s iným názvom ako je definované v špecifikácii, napr. DZN_2016.csv, 

súbor musí byť pomenovaný DZN.csv   
- ak importujem výkaz, ktorý už je predložený – v situácii, keď je výkaz predložený (ikonka 

obálky) nie je možné výkaz opätovne importovať 
 
Pokiaľ je import neúspešný (obrázok 6), kliknutím na červenú značku systém zobrazí dôvod 
neúspešného importu. Na obrázku 6 sme skúsili importovať súbor, ktorý neobsahoval tabuľku č.6 
Sadzby dane z pozemkov. 
 

 
Obrázok 6: Výsledok importu súboru – neúspešný import 

 

2.1.2 Prezeranie výkazu 

 
Po naimportovaní súboru kliknutím na detail výkazu (kliknutím na ikonku popísaného listu) zobrazíme 
detail vybraného výkazu a vizuálne skontrolujeme, či je výkaz správne naplnený (Obrázok 7) a 
obsahuje všetky údaje! V .csv súbore môže byť taký typ chyby, ktorý systém pri kontrole výkazov 
nemôže vyhodnotiť (napríklad chýbajúce hodnoty v konkrétnom stĺpci alebo konkrétnej časti výkazu, 
ktoré nie sú prepojené so žiadnou kontrolou). 
 
 

 
Obrázok 7: Spôsob vstupu do výkazu DzN 

 
Medzi záložkami výkazu sa pohybujeme kliknutím na záložku, ktorú chceme zobraziť. Zvýraznená je tá 
záložka, ktorú máme aktuálne zobrazenú (na obrázku 8 je to záložka č.4 Daň z bytov). 
 
Zostavovateľ: 
Vrámci naplnenia údajov výkazu DzN je potrebné uviesť taktiež dátum zostavenia a  osobu, ktorá výkaz 
vypĺňala – jej meno a priezvisko, email a telefón (Obrázok 8). 
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 Obrázok 8: Detail výkazu Daň z nehnuteľností 
 
Po vizuálnej kontrole jednotlivých záložiek a údajov zostavovateľa sa vrátime späť na hlavnú obrazovku 
„Daň z nehnuteľností“ prostredníctvom navigačného riadku (Obrázok 9). 
    

Obrázok 9: Navigačný riadok 
 

2.1.3 Kontrola výkazu 

 
V ďalšom kroku je dôležité vedieť, či všetky kontroly vo výkaze sú v poriadku. Aby sa skontroloval výkaz 
aj medzivýkazové väzby, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Kontrolovať výkazy“, ktoré sa nachádza na 
hlavnej obrazovke „Daň z nehnuteľností“  (Obrázok 10). Pred spustením kontroly vidíme, že výkaz nie 
je skontrolovaný a tiež medzivýkazové kontroly (stĺpec s označením „MVK“) neprebehli. Aktuálne však 
výkaz DzN nemá nastavené žiadne medzivýkazové kontroly a teda aj po vykonaní kontroly ostane 
MVK v stave „neprebehla“.  
 
Poznámka: Keďže výkaz DzN aktuálne nemá nastavené žiadne medzivýkazové kontroly voči iným 
výkazom, kontrolu výkazu je možné spustiť aj priamo v detaile výkazu bez nutnosti návratu na hlavnú 
obrazovku „Daň z nehnuteľností“. 
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Obrázok 10: Tlačidlá pre kontrolu výkazov a medzivýkazových kontrol 

 
Systém následne spustí kontrolu nad všetkými neskontrolovanými výkazmi a medzivýkazovými 
väzbami v zozname organizácií (v našom prípade máme len jednu organizáciu). Alternatívne môžeme 
spustiť kontrolu zberu jednej organizácie pomocou ikonky „ozubeného kolieska“ (Obrázok 10). 
 
V prípade správnosti všetkých kontrol sa výkaz vyfarbí na zeleno. Ak sa vo výkaze nachádza chyba, je 
označený na červeno. MVK ostane v stave „neprebehla“ (Obrázok 11). 
 

Obrázok 11: Výsledok kontroly výkazu a MVK 
 
Ak  máme  ikonku  výkazu zelenú,  môžeme  pokračovať  predložením výkazu -  kapitola 2.2 
Predloženie výkazu Daň z nehnuteľností (strana 11). 
 
Ďalšiu možnosť výsledku kontroly znázorňuje Obrázok 12. Na tomto obrázku je výkaz DzN chybný. 
 
 

 
Obrázok 12: Výsledok kontroly výkazu - chyba vo výkaze 

 
Pre zobrazenie zoznamu chýb klikneme na výkaz DzN a v detaile výkazu prostredníctvom tlačidla 
„Výsledky kontrol“ zobrazíme chyby výkazu (Obrázok 13). Dialóg „Výsledky kontrol“ obsahuje záložky 
„Výkazové kontroly“ a „Medzi-výkazové kontroly“, medzi ktorými je možné prechádzať.  
 
Poznámka: Pre rýchle vyhľadanie chyby klikneme na bunku v stĺpci lokalizácia. Systém zvýrazní oblasť 
výkazu, kde sa chyba nachádza (Obrázok 13). Bunky s chybou sú vo výkaze vyfarbené červenou farbou. 
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Obrázok 13: Zoznam chýb výkazu DzN 
 
V našom prípade máme 2 chyby v záložke 2. Daň z pozemkov. V bunke R(10)_S(1) je hodnota „-90“, 
ktorá je mínusová, pričom počet daňovníkov nemôže byť záporné číslo a v bunke R(11)_S(2) nie je 
uvedená sumárna hodnota. 
 
Chybu opravíme v informačnom systéme, z ktorého boli údaje exportované (resp. v programe 
s funkcionalitou spracovávania daní) a zopakujeme import v systéme RISSAM.výkazy. Systém vždy pri 
importe zmaže všetky dovtedy nahraté dáta a import sa vykoná nanovo do prázdneho výkazu. Preto 
môžeme import vykonávať opakovane (túto akciu môžeme opakovať n-krát, systém vždy bude 
zobrazovať len dáta z posledného importu). 
 
V prípade, že ide o chybu, ktorú nie je možné opraviť novým importom .csv súboru (napríklad vtedy, 
keď .csv súbor neobsahuje súčtové riadky, ale mal by ich obsahovať), opravu výkazu môžeme vykonať 
úpravou chyby priamo v aplikácii, teda využijeme možnosť ručnej úpravy výkazu. 
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2.1.4 Úprava výkazu 

Obrázok 14: Úprava výkazu  
 
V detaile výkazu klikneme na tlačidlo „Upraviť“ (Obrázok 14). Systém umožní editovať výkaz. 
Dopíšeme hodnotu do sumárneho riadku a zmeny uložíme kliknutím na tlačidlo „Uložiť“  (Obrázok 15). 

Obrázok 15: Spustenie úpravy výkazu 
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Všetky zmeny sa uložia a výkaz zmení stav na „Neskontrolovaný“, preto je potrebné výkaz znova 
skontrolovať (postup kontroly popisuje Obrázok 10). 
 

Poznámka: Ak z nejakého dôvodu nemôžeme opraviť výkaz a kontrola stále hlási chybu, je možné 
uviesť dodatočnú informáciu o chybe. V detaile výkazu klikneme na ikonu „modrej bubliny“, zobrazí sa 
nám dialóg Poznámky (Obrázok 16). Klikneme na tlačidlo „Pridať“, zvolíme predmet poznámky – 
v našom prípade chybný výkaz DzN. Zadáme poznámku a uložíme tlačidlom „Uložiť“. Poznámky 
k výkazom si vieme zobraziť taktiež zo zoznamu organizácií, kliknutím do stĺpca „Poznámky“. 
 

 
Obrázok 16: Spustenie úpravy výkazu 
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2.2 Predloženie výkazu Daň z nehnuteľností 

 
Po overení správnosti výkazu môžeme pristúpiť k jeho predloženiu, ktoré vykonáme pomocou tlačidla 
„Predložiť výkazy“. Predložením výkaz postúpime do finálneho stavu, v ktorom už nie je možné 
vykonávať ďalšie zmeny. V prípade, ak sme už výkaz predložili a zistili sme chybu vo výkaze je možné 
požiadať metodika DataCentra o jeho vrátenie. Vrátiť výkaz je však možné len dovtedy, kým je zber 
otvorený. Po jeho uzavretí už nie je možné vykonávať zmeny. 
 
Postup predloženia je uvedený na Obrázku 17. Po kliknutí na tlačidlo „Predložiť výkazy“, systém zobrazí 
všetky výkazy organizácie, ktoré sú v stave naplnený, pričom pri každom výkaze je informácia, či výkaz 
je správny alebo chybný (ak je výkaz správny, názov výkazu je zeleným písmom. Ak by bol výkaz chybný, 
názov výkazu by sa zobrazil červeným písmom). 
 
Ako doplňujúcu informáciu môžeme počas predloženia výkazu uviesť dodatočnú poznámku k výkazu 
kliknutím na odkaz „Pridať poznámku“. Poznámka sa uloží ak predložíme vybraný výkaz. 
 

Obrázok 17: Predloženie výkazu DzN 
 
Ikonka výkazu sa po predložení zmení na zelenú obálku – výkaz je v stave „predložený - správny“ 
a medzivýkazová kontrola ostáva v stave „neprebehla“  (Obrázok 18). 
 

 
Obrázok 18: Predložený výkaz DzN 
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3 Najčastejšie otázky a odpovede 

 
3.1 Z akého obdobia mám do výkazu uvádzať sadzby daní? 
 
Údaje o dani z nehnuteľností sa vypĺňajú za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a sadzby daní za 

aktuálne zdaňovacie obdobie. 

Príklad: Výkaz DzN 2016 zostavený 20.3.2017 obsahuje údaje o dani z nehnuteľnosti za rok 2016, ale 

údaje o sadzbách dane platné na rok 2017. 

 
3.2 Je možné predložiť aj prázdny výkaz? 
 
Áno je možné predložiť aj prázdny výkaz, v takom prípade však bude systém označovať výkaz ako 

chybný s hláškou „výkaz je prázdny“. 

 

3.3 Mám chybu vo výkaze, ktorú neviem opraviť. Môžem odovzdať aj chybný výkaz? 
 
Áno, systém umožňuje predložiť aj chybný výkaz (je označený červenou farbou). Červená farba výkazu 
upozorňuje na nejakú chybu, resp. nesplnenie konkrétneho pravidla definovaného v systéme alebo 
môže upozorňovať na neúplnosť výkazu. V prípade potreby je možné uviesť dodatočnú poznámku 
k výkazu. 
 
3.4 Mám chyby vo výkazoch a medzivýkazových kontrolách. Viem tieto chyby vytlačiť? 
 
Áno. Pre vytlačenie chýb použijeme tlačovú zostavu Prehľad úplnosti a správnosti výkazov, ktorá je 
dostupná z obrazovky „Daň z nehnuteľností“ po kliknutí na ikonku tlače  (Obrázok 19). 
 

 
Obrázok 19: Tlačová zostava Prehľad úplnosti a správnosti výkazov 

 
3.5 Naplnený výkaz by som potreboval archivovať, alebo použiť dáta na ďalšie spracovanie. 
Viem si ho zo systému vytlačiť? 
 
Áno. Obsah výkazu je možné kedykoľvek vytlačiť buď vo formáte PDF vhodnom pre tlač, alebo vo 
formáte XLSX. Pre tlač výkazu klikneme na detail výkazu (ikonka papiera, resp. obálky), v pravom 
hornom rohu obrazovky klikneme na ikonku tlače a vyberieme Opis výkazu DzN (Obrázok 20). 
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Obrázok 20: Tlačová zostava Opis výkazu 
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4 Odkazy na materiály 

 
1. Metodické opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní 

údajov o dani z nehnuteľností – dostupné na stránke www.finance.gov.sk v časti Financie / 
Finančný spravodajca / 2016 / Príspevok č. 36 
 

2. Vzor výkazu DzN je príloha metodického opatrenia MF SR – dostupné na stránke 
www.finance.gov.sk v časti Financie / Finančný spravodajca / 2016 / Príspevok č. 36 
 

3. Poučenie na vypĺňanie a zasielanie výkazu DzN je priloha oznámenia MF SR – dostupné na 
stránke www.finance.gov.sk v časti Financie / Finančný spravodajca / 2016 / Príspevok č. 37 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11293
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11293
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11294
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