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Mesto Malacky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách 

 
PRVÁ ČASŤ 

 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
Predmet úpravy  

 
(1) Mesto Malacky je samostatný 
samosprávny územný celok Slovenskej 
republiky a samostatný právny subjekt, 
ktorý za podmienok ustanovených týmto 
VZN samostatne hospodári s vlastnými 
a cudzími finančnými prostriedkami. 
 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie 
o rozpočtových pravidlách (ďalej len 
„VZN“) upravuje postavenie rozpočtu 
mesta jeho príjmy a výdavky, rozpočtový 
proces, hospodárenie rozpočtových 
a príspevkových organizácií.  
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
ROZPOČET MESTA 

 
§ 2 

Postavenie rozpočtu mesta  
 
(1) Rozpočet mesta je základným 
nástrojom finančného hospodárenia 
v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa 
riadi financovanie úloh a funkcií mesta v 
príslušnom kalendárnom roku.  
 
(2) Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť 
hospodárenia mesta. Rozpočet mesta 
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú 
vyjadrené finančné vzťahy k právnickým 
osobám a fyzickým osobám podnikateľom 
pôsobiacim na území mesta, ako aj 
obyvateľom žijúcim na tomto území,  

vyplývajúce pre ne zo všeobecne 
záväzných nariadení mesta, ako aj z 
uzavretých zmluvných vzťahov. Rozpočet 
mesta zahŕňa finančné vzťahy so štátnym 
rozpočtom. 
 
(3) Súčasťou rozpočtu mesta sú príjmy a 
výdavky rozpočtových organizácií a 
príspevky príspevkovým organizáciám 
zriadených mestom, ako aj finančné 
vzťahy k právnickým osobám, ktorých je 
zakladateľom.  
  
(4) Rozpočet mesta môže obsahovať 
finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, k 
rozpočtu vyššieho územného celku do 
územia ktorého patrí, ak plnia spoločné 
úlohy. 
 
(5) Rozpočet mesta sa zostavuje   
a) v zmysle rozpočtovej klasifikácie, 
b) ako programový rozpočet, ktorý  
predstavuje systém založený na plánovaní 
úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho 
priority a alokovanie disponibilných 
zdrojov do programov, s dôrazom na 
výsledky a efektívnosť vynakladania 
rozpočtových prostriedkov.  
 
(6) Rozpočtový rok je zhodný 
s kalendárnym rokom.   

 
§ 3 

Príjmy rozpočtu  
 
(1) Príjmy rozpočtu mesta sú: 
a) výnosy miestnych daní a poplatkov, 
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z  
prevodu vlastníctva majetku mesta 
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a činnosti mesta a jeho rozpočtových 
organizácií, 
c) výnosy z finančných prostriedkov 
mesta, 
d) sankcie za porušenie finančnej 
disciplíny uložené mestom, 
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok 
v prospech mesta, 
f) podiely na daniach v správe štátu, 
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej 
správy a dotácie zo štátnych fondov, 
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu, 
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho 
územného celku alebo rozpočtu inej obce 
na realizáciu zmlúv, 
j) prostriedky z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia poskytnuté na 
konkrétny účel, 
k) iné príjmy ustanovené inými predpismi. 
 
(2) Mesto môže na plnenie svojich úloh 
použiť aj 
a) prostriedky mimorozpočtových 
peňažných fondov (ďalej len peňažné 
fondy),  
b) zisk z podnikateľskej činnosti, 
c) návratné zdroje financovania, 
d) združené prostriedky. 
 
(3) Za vlastné príjmy rozpočtu mesta sa 
považujú príjmy rozpočtu mesta podľa 
odseku 1 písm. a) až f) a písm. k). 
O použití vlastných príjmov rozhoduje 
mesto samostatne. Ak darca určí účel 
poskytnutých prostriedkov podľa odseku 1 
písm. e), mesto je povinné tento účel 
dodržať. Príjmy rozpočtu mesta podľa ods. 
1 písm. g) až j) je mesto povinné použiť 
len v súlade s účelom, na ktorý sa 
prostriedky poskytli.    
 

§ 4  
Výdavky rozpočtu  

 
(1) Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú 
a) záväzky, ktoré vyplývajú pre mesto z 
povinností ustanovených zákonmi, 
b) výdavky na výkon samosprávnych 
funkcií  upravených osobitnými predpismi 

a na činnosť rozpočtových a 
príspevkových organizácií zriadených 
mestom, 
c) výdavky na prenesený výkon štátnej 
správy podľa osobitných predpisov, 
d) výdavky spojené so správou, údržbou a 
rozvojom majetku mesta a majetku 
prenechaného na plnenie osobitných úloh 
príspevkovým a rozpočtovým organizá- 
ciám zriadených mestom, 
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s 
inými obcami alebo vyšším územným 
celkom, alebo s inými subjektmi na 
zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti 
vrátane  výdavkov na spoločnú činnosť, 
f)  úroky z prijatých pôžičiek a úverov, 
g) výdavky na emisiu dlhopisov a na 
úhradu úrokov z nich, 
h) iné výdavky ustanovené osobitnými 
predpismi.            
 
(2) Mesto môže poskytnúť dotácie inej 
obci alebo vyššiemu územnému celku, ak 
zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto, 
alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri 
likvidácii následkov živelnej pohromy, 
havárie alebo inej podobnej udalosti na ich 
území. Mesto môže poskytnúť návratnú 
finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu 
právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, 
pričom na tento účel nemôže použiť 
návratné zdroje financovania.   
 
(3) Do prijatia prostriedkov štátneho 
rozpočtu mestom na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy použije 
mesto na úhradu týchto nákladov vlastné 
príjmy. Po prijatí prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy prostriedky štátneho 
rozpočtu mesto zúčtuje v prospech svojho 
rozpočtu.  
 
(4) Mesto môže zo svojho rozpočtu 
poskytnúť dotácie iným právnickým 
osobám neuvedených v odseku 2 
a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú 
činnosť na území mesta  alebo poskytujú 
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služby obyvateľom mesta za podmienok 
ustanovených všeobecne záväzným 
nariadením mesta1.  
 
(5) Ak mesto spolupracuje na základe 
zmluvy o zriadení združenia obcí, zakladá 
právnickú osobu alebo nadobúda 
majetkové účasti na podnikaní právnickej 
osoby, použije rozpočtové prostriedky na 
úhradu členského príspevku, na založenie 
právnickej osoby alebo na nadobudnutie 
majetkových účastí na podnikaní takej 
právnickej osoby. 
 
(6) Prostriedky podľa odsekov 2 až 4 sa 
rozpočtujú na príslušný rozpočtový rok na 
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia 
prostriedkov. Podliehajú ročnému 
zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich 
poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh 
mesta.  

 
TRETIA ČASŤ 

ROZPOČTOVÝ PROCES 
 

§ 5 
 Viacročný rozpočet 

 
(1) Viacročný rozpočet je strednodobý 
ekonomický nástroj mesta, v ktorom sú 
v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery 
rozvoja územia a potrieb obyvateľstva na 
tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet 
tvoria: 
a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový 
rok, 
b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po 
príslušnom rozpočtovom roku, 
c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po 
roku, na ktorý sa zostavuje  rozpočet podľa 
písm. b). 
 
(2) Viacročný rozpočet sa zostavuje 
v rovnakom členení, ako sa zostavuje 
rozpočet mesta na príslušný rozpočtový 
rok. 
(3) Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených 
v ods. 1 písm. b) a c) nie sú záväzné. 
                                                 
1 VZN č../2011 o dotačnej a grantovej politike 
mesta 

§ 6 
Zostavovanie rozpočtu   

 
(1) Mesto je pri zostavovaní rozpočtu 
povinné prednostne zabezpečiť krytie 
všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú 
z plnenia povinností ustanovených 
osobitnými predpismi a súčasne 
zabezpečiť súlad predkladaných 
rozpočtových požiadaviek so strategickými 
plánmi mesta, stanovenými zámermi 
a cieľmi. 

(2) Rozpočet mesta sa zostavuje ako 
vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný 
rozpočet mesta sa  zostavuje ako 
vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný 
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, 
ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu 
rozpočtuje použitie účelovo určených 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, 
nevyčerpaných v minulých rokoch; výška 
schodku takto zostaveného rozpočtu  
nesmie byť vyššia ako suma týchto 
nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový 
rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo 
prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže 
zostaviť ako schodkový, ak tento schodok 
možno kryť zostatkami     finančných 
prostriedkov z minulých rokov, návratnými 
zdrojmi financovania alebo je tento 
schodok krytý prebytkom bežného 
rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. 
Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový 
rozpočet zostavený prebytkový, možno 
prebytok príslušného rozpočtu použiť na 
úhradu návratných zdrojov financovania.                                                
 
(3) Ak v priebehu rozpočtového roka 
vznikne potreba úhrady bežných výdavkov 
na odstránenie havarijného stavu majetku 
mesta alebo na likvidáciu škôd 
spôsobených živelnými pohromami, ktoré 
nie sú rozpočtované alebo kryté príjmami 
bežného rozpočtu, môže mesto na základe 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
(ďalej MsZ) použiť prostriedky rezervného 
fondu. 
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(4) Na vyrovnanie časového nesúladu 
medzi príjmami a výdavkami bežného 
rozpočtu možno použiť príjmy 
kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do 
termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, 
najneskôr však do konca rozpočtového 
roka. 
 
(5) Rozpočet mesta zostavuje oddelenie 
ekonomiky v súčinnosti s príslušnými 
oddeleniami mestského úradu a mestskej 
polície, ktoré zabezpečujú plnenie úloh 
Mesta na im zverenom úseku  podľa 
organizačného poriadku a organizačnej 
štruktúry – správcovia rozpočtových 
prostriedkov.  

(6) Jednotliví správcovia rozpočtových 
prostriedkov mesta  sú povinní predkladať 
ekonomickému oddeleniu rozpočtové 
požiadavky v požadovanej forme v zmysle 
osobitného predpisu2, vrátane finančného 
vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám, k právnickým osobám, 
ktorých je mesto zakladateľom a k 
ostatným právnickým osobám.     

(7) Štatutárni zástupcovia rozpočtových 
a príspevkových organizácií predkladajú  
oddeleniu   ekonomiky samostatný návrh 
rozpisu  rozpočtových požiadaviek.  

(8) Zostavený návrh rozpočtu mesta 
prerokuje vedúci oddelenia ekonomiky  
s primátorom mesta. Prerokovaný návrh 
rozpočtu predloží primátor mesta na 
prerokovanie komisiám mestského 
zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“) a po jeho 
pripomienkovaní v komisiách sa predloží 
na schválenie MsZ 
 
(9) Do návrhu rozpočtu mesta, resp. jeho 
zmeny sa zakomponujú výdavky, ktoré 
schváli MsZ svojim uznesením.  
 

(10) Návrh rozpočtu na príslušný 
rozpočtový rok  a jeho zmeny sa 
zverejňujú na internetovej stránke mesta.   

 

                                                 
2 Príkaz primátora č.7/2008 

§ 7  
Členenie rozpočtu  

(1) Rozpočet mesta sa vnútorne člení na 
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len 
„bežný rozpočet“), 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
(ďalej len „kapitálový rozpočet ), 
c) finančné operácie. 
 
(2) Bežnými príjmami rozpočtu mesta sú 
príjmy podľa § 3 ods. 1 v členení podľa 
rozpočtovej klasifikácie, s výnimkou 
príjmov, ktoré sú podľa rozpočtovej 
klasifikácie kapitálovými príjmami. 
 
(3) Vecné vymedzenie bežných výdavkov  
a kapitálových výdavkov je dané 
rozpočtovou klasifikáciou. 
 
(4) Finančnými operáciami sa vykonávajú 
prevody prostriedkov  z peňažných fondov 
mesta a realizujú sa návratné zdroje 
financovania a ich splácanie. Triedenie 
finančných operácií obsahuje rozpočtová 
klasifikácia. Finančné operácie nie sú 
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu 
mesta.  
 
(5)Z pohľadu programového rozpočtovania 
sa rozpočet  člení na          
a) programy, ktoré predstavujú súhrn  
aktivít (prác, činností, dodávok) 
vykonávaných na splnenie zámerov a 
cieľov. Program môže byť časovo 
ohraničený a časovo neohraničený. Časovo 
ohraničený program má určený počiatočný 
a koncový dátum realizácie, obsahuje 
všetky úrovne štruktúry programu časovo 
ohraničené. Časovo neohraničený program 
nemá určený rok skončenia, môže mať 
podprogramy, aktivity. Ak niektorá z 
týchto úrovní je časovo ohraničená, potom 
všetky úrovne pod ňou sú časovo 
ohraničené. Program obsahuje 
podprogramy, aktivity, zámery, ciele a 
merateľné ukazovatele. Každý program a 
časť programu má priradený stručný, 
výstižný názov.  
b) podprogramy, ktoré predstavujú ucelenú 
časť programu a ktorá obsahuje vzájomne 
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súvisiace aktivity. V podprogramoch sa 
kladie dôraz na prehľadné štrukturovanie 
výdavkov programu, 
c) aktivity sú časovo ohraničené alebo 
neohraničené, ktoré produkujú špecifický 
tovar alebo službu. Aktivity je možné na 
základe ich zamerania zoskupiť do 
podprogramu, alebo zriedkavo zaradiť 
priamo do programu. 
(6) Ďalšími súčasťami programového 
rozpočtu sú: 
a) zámer programu a podprogramu, ktorý 
obsahuje  vyjadrenie očakávaného 
pozitívneho dôsledku dlhodobého plnenia 
príslušných cieľov. Definuje sa vždy na 
úrovni programu, je však možné definovať 
ho aj na úrovni podprogramu. Základom 
pre formulovanie očakávaných dôsledkov 
v zámere sú predovšetkým stanovené 
priority mesta. Zámer musí byť:  
1. formulovaný tak, aby primerane 
všeobecne vyjadroval konečný dôsledok, 
ktorý sa má dosiahnuť, nie aktivity, ktoré 
sa vykonávajú na jeho dosiahnutie,  
2. stanovený tak, aby bolo možné 
identifikovať oblasť a cieľovú skupinu, 
ktorej sa týka,                                    
3. stručný, spravidla nemenný počas 
trvania programu, podprogramu. 
b) cieľ programu, podprogramu, aktivity je 
výstup alebo výsledok prostredníctvom 
ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.  
Cieľ musí byť:                                          
1. stručný a zrozumiteľný pre verejnosť,  
2. stanovený tak, aby bolo možné                           
identifikovať oblasť a cieľovú skupinu, 
ktorej sa týka,                                            
3. merateľný (merateľná je aj kvalita, 
napríklad spokojnosť užívateľa je možné 
merať prieskumom verejnej mienky),  
4. konkrétny, vo formulácii obsahuje 
očakávanú hodnotu, ktorá sa má dosiahnuť 
v konkrétnom roku, 
5. jednoznačný a kontrolovateľný,  
6. konzistentný s rozpočtovými zdrojmi, 
ktoré sú k dispozícii,  
7. reálny a jeho plnenie je ovplyvniteľné 
organizačnými jednotkami, ktoré ho plnia 
alebo sa na jeho plnení podieľajú; 

c) merateľný ukazovateľ, ktorý je 
nástrojom na monitorovanie a hodnotenie 
cieľa. Formuluje sa v priamej súvislosti s 
cieľom, je kontrolovateľný a nákladovo 
efektívny. Merateľné ukazovatele obsahujú 
textovú a číselnú časť. V textovej časti 
pomenúvajú výstup alebo výsledok, ktorý 
sa má dosiahnuť plnením cieľa. V číselnej 
časti sa mu priraďuje plánovaná a skutočná 
číselná hodnota (má obsahovať v časovom 
rade porovnateľné údaje), alebo logická 
hodnota. 
 
(7) Štruktúru programového rozpočtu 
schvaľuje primátor mesta na návrh 
prednostu mestského úradu.  
 

§ 8 
Rozpočtové provizórium 

 
(1) Ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci 
rozpočtový rok schválený do 31. decembra 
bežného roka, hospodári mesto podľa 
rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového 
roka, pričom výdavky uskutočnené počas 
rozpočtového provizória nesmú v každom 
mesiaci prekročiť 1/12 celkových 
výdavkov rozpočtu predchádzajúceho 
rozpočtového roka. 
 
(2) Rozpočtové príjmy a výdavky 
uskutočnené počas rozpočtového 
provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po 
jeho schválení. 
 

§ 9 
Rozpis rozpočtu a rozpočtové             

hospodárenie 
 
(1) Mesto vykoná po schválení rozpočtu 
jeho rozpis na rozpočtové organizácie 
a príspevkové organizácie. 
 
(2) Mesto hospodári s rozpočtovými 
prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.  
 
(3) Oddelenie ekonomiky sleduje vývoj 
hospodárenia v priebehu roka a v prípade 
potreby po schválení rozpočtového 
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opatrenia primátorom alebo MsZ vykonáva 
zmeny v rozpočte mesta.  

 
§ 10 

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia 
 
(1) Zmeny v rozpočte vrátane zmeny 
programového rozpočtu schvaľuje  MsZ 
alebo primátor mesta s výnimkou účelovo 
určených finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. 
 
(2) Ak v priebehu roka vznikne potreba 
úhrady výdavku, ktorý nie je rozpočtovo 
zabezpečený, MsZ alebo primátor  mesta 
vykoná zmenu rozpočtu rozpočtovými  
opatreniami.  
 
(3) Rozpočtovými opatreniami sú 
a) presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky, 
b) povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov,  
c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich 
krytie je ohrozené neplnením 
rozpočtovaných príjmov  alebo  by   
neplnenie   bežných   príjmov   mohlo   
narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku 
koncu rozpočtového roku alebo použitím 
účelovo určených prostriedkov 
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 
z rozpočtu Európskej únie. 
 
(4) Primátor mesta je v priebehu 
rozpočtového roku oprávnený vykonať 
nasledovné rozpočtové opatrenia 
a) prekročenie  výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov mesta z prostriedkov 
1. prijatých formou dotácií zo ŠR alebo 
iných subjektov, 
2. prijatých formou daru alebo grantu 
s účelovým určením, 
3. prijatých z náhrad poistného plnenia zo 
zákonného alebo zmluvného poistenia,  
4. prijatých z fondov EÚ, 
b) presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci oddielu bežného aj kapitálového 

rozpočtu a ich položiek do výšky 17.000,-€ 
v jednotlivom prípade,   
c) presun rozpočtovaných prostriedkov 
medzi oddielmi bežného aj kapitálového 
rozpočtu a ich položiek do výšky 17.000,-€ 
v jednotlivom  prípade,  
d) viazanie rozpočtovaných výdavkov do 
výšky 34.000,-€, ak ich krytie je ohrozené 
neplnením rozpočtovaných príjmov  alebo  
by   neplnenie   bežných   príjmov   mohlo   
narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku 
koncu rozpočtového roku alebo použitím 
účelovo určených prostriedkov 
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 
z rozpočtu Európskej únie. 
 
(5) Rozpočtovým opatrením vykonaným 
primátorom mesta v zmysle odseku 4 písm. 
a) bodov 1. až 4. nesmie byť narušená 
vyrovnanosť rozpočtu mesta.  
 
(6) Rozpočtovými opatreniami 
vykonanými primátorom mesta v zmysle 
odseku 4 písm. b, c, d nie je možné meniť 
celkový objem príjmov a výdavkov mesta.  
 
(7) Realizácia rozpočtového opatrenia v 
právomoci primátora nesmie byť v rozpore 
s plnením zákonných funkcií mesta. 
 
(8) V právomoci MsZ  je  vykonať také 
rozpočtové opatrenie, ktorým je možné 
meniť celkový objem príjmov a výdavkov.  
 
(9) Po schválení zmien rozpočtu 
primátorom alebo MsZ  sa tieto rozpíšu do 
jednotlivých programov, podprogramov 
a prvkov.    
 
(10 Mesto je povinné viesť v priebehu 
rozpočtového roka operatívnu evidenciu o 
všetkých prijatých rozpočtových 
opatreniach. O rozpočtových opatreniach 
vykonaných podľa odseku 4,  je primátor 
mesta povinný informovať MsZ na jeho 
najbližšom zasadaní po uskutočnení 
rozpočtového opatrenia primátorom.   
 
(11) Požiadavku na vykonanie 
rozpočtového opatrenia s odôvodnením 
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predloží správca rozpočtových 
prostriedkov písomne vedúcemu  
oddelenia ekonomiky. Túto požiadavku 
predloží vedúci oddelenia ekonomiky na 
schválenie primátorovi mesta, resp. MsZ. 
Schválenie rozpočtového opatrenia 
primátorom mesta si vyžaduje písomnú 
formu. O predložení návrhu na zmenu 
rozpočtu mesta  MsZ rozhoduje primátor 
na návrh vedúceho oddelenia ekonomiky. 
S návrhom na zmenu rozpočtu 
schvaľovanú MsZ sa predkladá správa 
o čerpaní rozpočtu za príslušné časové 
obdobie.  
  

§ 11 
Monitorovanie a hodnotenie rozpočtu 

a programového rozpočtu 
 
(1) Monitorovaním sa priebežne posudzuje 
plnenie cieľov programu počas celého 
obdobia jeho realizácie. 
 
(2) Monitorovanie plnenia cieľov 
programov vykonávajú správcovia 
rozpočtových prostriedkov za účelom, či 
kapitola dosahuje výsledky stanovené 
v ročných cieľoch programov. 
Monitorovanie je zamerané najmä na 
porovnávanie očakávaných hodnôt 
stanovených v merateľných ukazovateľoch 
so skutočnosťou a  porovnávanie 
rozpočtovaných výdavkov na plnenie 
programov, častí programov, prípadne 
cieľov so skutočnosťou. 
 
(3) Monitorovanie plnenia ukazovateľov a 
cieľov programového rozpočtu sa 
vykonáva  k 30.06. rozpočtového roka 
a MsZ sa predkladá najneskôr do 30.09. 
rozpočtového roka vo forme monitorovacej 
správy. 
 
(4) Hodnotenie programu, častí programu 
(ďalej len hodnotenie) je aktivita správcu 
rozpočtových prostriedkov zameraná 
najmä na hodnotenie účinkov a dôsledkov 
plnenia programov a častí programov. 
 

(5) Cieľom hodnotenia je najmä zlepšiť 
rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov 
poskytovaním spoľahlivých údajov 
o výsledkoch, výstupoch a účinkoch 
programov.  
 
(6) Hodnotenie programového rozpočtu sa 
vypracúva k 31.12. rozpočtového roka a 
najneskôr do 30.06. nasledujúceho 
rozpočtového roka sa predkladá ako súčasť 
záverečného účtu vo forme hodnotiacej 
správy.    
 

§ 12 
Časové a účelové použitie                      

rozpočtovaných prostriedkov 
 
(1) Do plnenia rozpočtu mesta sa zahŕňajú 
len tie príjmy, výdavky a finančné 
operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom 
rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu 
alebo výdavku do plnenia rozpočtu je 
rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania 
prostriedkov z príslušného účtu mesta. 
(2) Rozpočtové prostriedky možno použiť 
len na tie účely, na ktoré boli v rozpočte 
mesta schválené.  

 
§ 13 

Peňažné fondy 
 
(1) Mesto si vytvára peňažné fondy. Tieto 
sa vedú na samostatných bankových 
účtoch. Prostriedky využíva vždy 
prostredníctvom príjmov a výdavkov 
svojho rozpočtu, mimo prípadov, keď 
slúžia na vyrovnanie nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami rozpočtového roka. 
 
(2) Zdrojmi peňažných fondov môžu byť 
najmä 
a) prebytok rozpočtu za uplynulý 
rozpočtový rok, 
b) zostatky týchto fondov z minulých 
rokov, 
c) ďalšie zdroje bežného roka. 
 
(3) Zostatky peňažných fondov koncom 
roka neprepadajú. 
  



 
- 8 - 

(4) Mesto  vytvára rezervný fond vo výške  
10 % z prebytku hospodárenia príslušného 
rozpočtového roka. 
 
(5) Tvorba rezervného fondu vyplýva z 
ustanovení osobitného predpisu3. 
 
(6) Zdroje rezervného fondu sú: 
a) prebytok hospodárenia za 
predchádzajúci kalendárny rok, pričom 
prídel do fondu je 10 % z prebytku 
hospodárenia,  
b) zostatok finančných prostriedkov fondu  
predchádzajúcich rokov. 
 
(7) Rezervný fond sa používa na 
a) krytie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami počas rozpočtového 
roka, 
b)  úhradu schodku hospodárenia mesta, 
c) úhradu výdavkov spojených s 
mimoriadnymi udalosťami (živelné 
pohromy, vojna,) 
d) nákup cenných papierov a kapitálový 
vklad do obchodnej spoločnosti. 
 
(8) Rezervný fond môže mesto použiť aj 
na iné účely ako sú uvedené v odseku 7, 
pričom o takomto použití rozhoduje MsZ.  
 
(9) Sociálny fond je mesto povinné tvoriť v 
zmysle osobitného predpisu4. 
 
(10) Zdroje sociálneho fondu sú: 
a) povinný prídel vo výške 1 % úhrnu 
zúčtovaných miezd zamestnancov na 
výplatu za bežný rok, 
b) prídel vo výške dohodnutej v 
kolektívnej zmluve, t.j. 0,5 %  zo základu 
stanoveného podľa bodu a), 
c) zostatok finančných prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov, 
 
(11) Finančné prostriedky sociálneho 
fondu sa použijú v rozsahu dohodnutom v 
kolektívnej zmluve pre príslušný 
kalendárny rok. 

                                                 
3 Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy 
4 Zákon č. 142/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

(12) Mesto môže v prípade potreby 
vytvoriť fond finančnej pomoci. 
 
(13) Podmienky tvorby, zdrojov a použitia 
finančných prostriedkov fondu finančnej 
pomoci sú ustanovené osobitným 
predpisom5. 

 
§ 14 

Ostatné účelovo viazané finančné 
prostriedky 

 
(1) Mesto vedie na samostatných 
bankových účtoch  finančné prostriedky, 
ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta  
a použitie týchto finančných prostriedkov 
je účelovo viazané.  
  
(2) Podmienky tvorby, zdrojov a použitia 
finančných prostriedkov z účtu fondu 
rozvoja bývania sú ustanovené osobitným 
predpisom6. 
 
(3) Mesto vytvára účet životného 
prostredia za týchto podmienok. Zdroje 
účtu životného prostredia sú:  
a) miestny poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad za príslušný 
rozpočtový rok, 
b) úroky pripísané na bankovom účte  
fondu životného prostredia z uložených 
finančných  prostriedkov, 
c) zostatok finančných prostriedkov fondu 
z minulých rokov, 
d) finančné prostriedky získané z  
recyklačného fondu za vyseparované 
zložky odpadu. 
 
(4) Finančné prostriedky  na účte  
životného prostredia sú účelovo viazané na 
úhradu výdavkov na 
a) zber, vývoz a likvidáciu  komunálneho 
odpadu a drobného stavebného odpadu,  
b) prevádzku odpadových dvorov,  
c) obstaranie odpadových nádob, 
d) spolufinancovanie projektov v oblasti 
odpadového hospodárstva a iných  aktivít 
v oblasti životného prostredia. 
                                                 
5 Štatút fondu finančnej pomoci 
6 Štatút fondu rozvoja bývania 
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§ 15 
Záverečný účet mesta 

 
 (1) Po skončení kalendárneho roka mesto 
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 
spracuje do záverečného účtu mesta. 
(2) Mesto usporiada svoje hospodárenie 
vrátane finančných vzťahov k zriadeným 
alebo založeným právnickým osobám. 
 
(3) Mesto je povinné dať si overiť účtovnú 
závierku  za predchádzajúci rozpočtový 
rok v zmysle osobitného predpisu. 
 
(4) Záverečný účet obsahuje najmä:  
a) údaje o plnení rozpočtu v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou, 
b) bilanciu aktív a pasív, 
c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d) údaje o hospodárení príspevkových 
organizácií, 
e) prehľad o poskytnutých zárukách 
jednotlivých príjemcov, 
f) výrok audítora, 
g) hodnotenie plnenia programového 
rozpočtu.  
 
(5) Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta 
neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného 
fondu, prípadne iných peňažných fondov. 
Prípadný schodok svojho hospodárenia 
uhradí mesto predovšetkým z rezervného 
fondu, z ďalších peňažných fondov alebo 
z návratných zdrojov financovania. O 
použití prebytku rozpočtového 
hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku 
rozpočtu rozhodne MsZ pri prerokúvaní 
záverečného účtu. 
 
(6) Pred schválením sa návrh záverečného 
účtu predkladá na verejnú diskusiu, a to 
v čase 15 dní pred jeho prerokúvaním.  
 
(7) Prerokovanie záverečného účtu mesta 
sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad, 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje 
s výhradami. 
 

(8) Ak sa záverečný účet schváli s 
výhradami, MsZ je povinné prijať 
opatrenia na nápravu nedostatkov. 

 
§ 16 

Pravidlá používania návratných zdrojov 
financovania 

 
(1) Mesto môže použiť návratné zdroje 
financovania len na úhradu kapitálových 
výdavkov. 
 
(2) Mesto môže vstupovať len do takých 
záväzkov, vyplývajúcich z návratných 
zdrojov financovania, ktorých úhrada 
dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného 
rozpočtu v nasledujúcich rokoch. O prijatí 
úverových prostriedkov rozhoduje MsZ. 
 
(3) Mesto nemôže prevziať záruku za úver, 
pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby 
alebo právnickej osoby, s výnimkou 
prevzatia záruky za poskytnutie návratnej 
finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.  
Prevzatie záruky  schvaľuje MsZ. 
 
(4) Mesto môže na plnenie svojich úloh 
prijať návratné zdroje financovania len ak, 
a) celková suma dlhu mesta neprekročí    
60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a 
b) suma ročných splátok návratných 
zdrojov financovania vrátane úhrady 
výnosov neprekročí 25 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka.     
 
(5) Celkovou sumou dlhu mesta  sa pre 
tento účel rozumie  súhrn záväzkov 
vyplývajúcich zo splácania istín  
návratných zdrojov financovania ku koncu 
rozpočtového roka a suma ručiteľských 
záväzkov mesta. 
 
(6) Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítava 
výška splátok úveru v prípade jeho 
poskytnutia na výstavbu mestských 
nájomných bytov zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a záväzky z návratných  
zdrojov financovania prijatých na 
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zabezpečenie predfinancovania spoločných 
programov Slovenskej republiky 
a Európskej únie najviac v sume 
nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého na základe zmluvy 
uzatvorenej medzi mestom a orgánom 
podľa osobitného predpisu. 
 
(7) Do sumy ročných splátok návratných 
zdrojov financovania sa nezapočítava suma 
predčasného jednorazového splatenia 
týchto návratných zdrojov poskytnutých 
podľa ods. 6. 
 
(8) Dodržanie podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania preveruje  
hlavný kontrolór mesta pred  schválením  
ich prijatia  v MsZ. Porušenie podmienok 
prijatia návratných zdrojov financovania je 
hlavný kontrolór povinný bezodkladne 
oznámiť ministerstvu financií.  
 

§ 17 
Osobitosti hospodárenia mesta 

 
(1) Mesto môže určiť, že niektoré jeho 
vnútorné organizačné jednotky budú 
hospodáriť osobitne len so zvereným 
preddavkom. Zároveň určí výšku 
preddavku a obdobie, na ktoré sa 
poskytuje. Mesto je povinné zúčtovať 
príjmy a výdavky týchto vnútorných 
organizačných jednotiek najneskôr do 
konca rozpočtového roka. 
 
(2) Ak bude mesto vykonávať 
podnikateľskú činnosť, výnosy a náklady 
na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú 
sa na samostatnom rozpočtovom účte. 
Náklady na túto činnosť musia byť kryté 
výnosmi z nej. Zisk z podnikateľskej 
činnosti po zdanení zostáva v plnom 
rozsahu mestu ako doplnkový zdroj 
financovania. 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE  

A PRÍSPEVKOVÉ  ORGANIZÁCIE 
 

§ 18 
Zriaďovanie, zmena a zrušovanie 

rozpočtových a príspevkových 
organizácií 

 
(1) Rozpočtová organizácia je právnická 
osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami 
a výdavkami napojená na rozpočet mesta. 
Hospodári samostatne podľa schváleného 
rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí 
zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.  
 
(2) Príspevková organizácia je právnická 
osoba mesta, ktorej menej ako 50 % 
výrobných nákladov je pokrytých tržbami, 
a  ktorá je na rozpočet mesta zapojená 
príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy 
určené zriaďovateľom v rámci jeho 
rozpočtu.  
 
(3) Rozpočtové a príspevkové organizácie 
zriaďuje mesto na plnenie svojich úloh 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov.  
 
(4) Rozpočtovú alebo príspevkovú 
organizáciu zriaďuje  svojim rozhodnutím 
MsZ.  
 
(5) MsZ vydá o zriadení rozpočtovej 
organizácie alebo príspevkovej organizácie 
zriaďovaciu listinu.  
 
(6) Rozpočtové organizácie alebo 
príspevkové organizácie zriadené MsZ 
možno rušiť, meniť ich podriadenosť alebo 
spôsob financovania z rozpočtovej na 
príspevkovú alebo  naopak rozhodnutím 
MsZ od prvého dňa nasledujúceho 
rozpočtového roka.    
 
(7) Mesto je povinné zrušiť príspevkovú 
organizáciu k 31. decembru roka, v ktorom 
zistí, že 
a) tržby príspevkovej organizácie 
nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade 
s odsekom 2 počas najmenej dvoch po sebe 
bezprostredne nasledujúcich rokoch alebo 
b) príspevková organizácia nespĺňa 
podmienky podľa odseku 3. 
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§ 19 
Hospodárenie rozpočtových organizácií 
 
(1) Rozpočtová organizácia hospodári 
s finančnými prostriedkami a  s finančnými 
prostriedkami prijatými od iných 
subjektov. Rozpočtová organizácia 
zostavuje svoj rozpočet príjmov 
a výdavkov, pritom  sa riadi záväznými 
ukazovateľmi zriaďovateľa.  
 
(2) Rozpočet rozpočtovej organizácie 
schvaľuje MsZ a rozpočtová organizácia 
ho predkladá v rámci rozpočtu 
zriaďovateľa.  
 
(3) Presun finančných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu rozpočtovej 
organizácie schvaľuje primátor mesta na 
základe písomnej žiadosti, pričom nesmie 
byť narušená vyrovnanosť rozpočtu. 
 
(4) Rozpočtové organizácie sú svojimi 
príjmami a výdavkami zapojené na 
rozpočet mesta. Všetky prijaté  príjmy 
(vrátane príjmov uvedených v odseku 5)   
sa prevádzajú  v   priebehu   roka na bežný 
účet mesta, v súlade s opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky.  
Na krytie  výdavkov v súlade so 
schváleným rozpočtom poukazuje mesto 
rozpočtovým organizáciám  finančné 
prostriedky  z bežného  účtu mesta  na 
výdavkový účet rozpočtovej organizácie.  
 
(5) Rozpočtová organizácia môže 
prekročiť rozpočtový limit výdavkov o 
prostriedky 
a) prijaté od iných subjektov na základe 
darovacej zmluvy,  
b) prijaté na základe zmluvy o združení, 
c) prijaté od iných subjektov formou 
dotácie alebo grantu, 
d) prijaté z úhrad stravy, 
e) prijaté z poistného plnenia zo 
zmluvného poistenia alebo zo zákonného 
poistenia, 

f) prijaté od fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby podľa osobitného 
predpisu7,  
g) prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí 
majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť 
alebo žiakov na úhradu niektorých 
nákladov v súlade s osobitnými predpismi.  
 
(6) Prekročenie rozpočtovaných výdavkov 
podľa odseku 5 schvaľuje na základe 
rozpočtového opatrenia primátor mesta. 
 
(7) Príspevky od zákonného zástupcu na 
úhradu stravy a úhradu stravy od iných 
stravníkov vedie rozpočtová organizácia na 
bežnom účte, z ktorého priamo uhrádza 
výdavky súvisiace so stravovaním. 
 
(8) Riaditelia rozpočtových organizácií  
predkladajú štvrťročne najneskôr do           
pätnásteho dňa po skončení štvrťroka 
účtovnú závierku v zmysle platných 
právnych predpisov na oddelenie 
ekonomiky MsÚ. 
 
(9) Riaditelia rozpočtových organizácií  
predkladajú MsZ jeden krát ročne správu 
o hospodárení organizácie  s komentárom, 
spravidla pri prerokovávaní záverečného 
účtu mesta za predchádzajúci rozpočtový 
rok. 
 

§ 20 
Hospodárenie príspevkových organizácií 
 
(1) Príspevková organizácia hospodári 
podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov 
a hospodárskeho výsledku. Jej rozpočet 
zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, 
prostriedky vlastných finančných fondov, 
prostriedky prijaté od iných subjektov, 
prostriedky získané svojou podnikateľskou 
činnosťou. 
 
(2) Príspevková organizácia je povinná 
dosahovať výnosy určené svojim 
rozpočtom a zabezpečiť maximálnu 
hospodárnosť a efektívnosť nákladov. 
                                                 
7Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení 



 
- 12 - 

(3) Rozpočet príspevkových organizácií 
mesta  schvaľuje MsZ, ktorý príspevková 
organizácia predkladá spolu s rozpočtom 
zriaďovateľa.  
 
(4) Riaditelia príspevkových organizácií 
môžu realizovať presuny rozpočtových 
prostriedkov so súhlasom primátora, 
pričom nie je možné narušiť   vyrovnanosť 
rozpočtu. O rozpočtových opatreniach 
vedie príspevková organizácia evidenciu 
a vyhotovuje list zmien so zdôvodnením 
presunu. 
  
(5) Finančný vzťah medzi mestom 
a príspevkovou organizáciou je určený 
záväznými ukazovateľmi rozpočtu mesta. 
 
(6) Príspevková organizácia môže 
uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom 
kúpy prenajatej veci, ak nájomné bude 
uhrádzať z vlastných zdrojov po 
vyhodnotení ponúk najmenej troch 
nezávislých uchádzačov. 
  
(7) Príspevková organizácia uhrádza 
náklady na prevádzku, opravy a údržbu 
hmotného majetku, ako aj na obstaranie 
hmotného a nehmotného majetku z 
vlastných zdrojov a z príspevku mesta. 
Príspevok na prevádzku sa  príspevkovej 
organizácii poskytuje v takej výške, aby 
bol jej rozpočet vyrovnaný.     
 
(8) Ak vlastné zdroje na obstaranie 
hmotného a nehmotného majetku nekryjú 
potreby príspevkovej organizácie, mesto 
určí výšku príspevku na obstaranie ním 
určeného hmotného a nehmotného 
majetku. 
  
(9) Ak je hospodársky výsledok vyšší ako 
rozpočtovaný, ten nemôže byť dosiahnutý 
nesplnením úloh, obmedzovaním alebo 
zhoršovaním kvality služieb alebo zmenou 
podmienok, za ktorých boli záväzné úlohy 
a záväzné limity organizácie určené. 
 

(10) Ak sa hospodárenie príspevkovej 
organizácie za bežný rok skončí stratou, 
príspevková organizácia túto stratu uhradí 
a) z rezervného fondu, 
b) zo zisku z podnikateľskej  činnosti po 
zdanení najneskôr v nasledujúcich dvoch 
rozpočtových rokoch po roku, v ktorom 
bola strata vykázaná, ak nie je možné 
uhradiť stratu podľa písm.  a), 
c) z kladného hospodárskeho výsledku z 
hlavnej činnosti príspevkovej organizácie     
najneskôr v nasledujúcich dvoch rokoch po 
roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nie 
je možné stratu uhradiť podľa písm. b). 
 
(11) Riaditelia príspevkových organizácií  
predkladajú štvrťročne najneskôr do           
pätnásteho dňa po skončení štvrťroka 
účtovnú závierku v zmysle platných 
právnych predpisov na oddelenie 
ekonomiky MsÚ. 
  
(12) Riaditelia príspevkových organizácií  
predkladajú MsZ jeden krát ročne správu 
o hospodárení organizácie  s komentárom, 
spravidla pri prerokovávaní záverečného 
účtu mesta za predchádzajúci rozpočtový 
rok. 
 

§ 21 
Tvorba a použitie rezervného fondu 

 
Rezervný fond príspevkovej organizácie 
mesta sa tvorí z výsledku hospodárenia 
príspevkovej organizácie. Rezervný fond 
príspevkovej  organizácie možno použiť na 
vysporiadanie straty príspevkovej 
organizácie.  
 

§ 22 
Práva a povinnosti rozpočtových 

a príspevkových organizácií 
 
(1) Rozpočtová a príspevková organizácia 
si poskytujú svoje výkony odplatne 
v súlade s osobitnými predpismi. 
Rozpočtové organizácie si navzájom 
poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti 
bezplatne, ak o tom rozhodne MsZ.  
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(2) Rozpočtová a príspevková organizácia 
nie sú oprávnené ručiť za zaplatenie 
zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať 
zmenky.  
 
(3) Ak ide o úhrady výdavkov 
z prostriedkov štátneho rozpočtu za mesiac 
december, ktoré sa uskutočnia v januári  
nasledujúceho rozpočtového roka, môže 
rozpočtová organizácia previesť na účet 
cudzích prostriedkov výdavky a to na 
a) výplatu miezd a platov, 
b) odvod poistného a príspevkov do 
poistných fondov z platov a miezd podľa 
písm. a). 
 
(4) Príspevková organizácia uhrádza 
výdavky podľa ods. 3 v nasledujúcom roku 
zo svojho bežného účtu. 
 
(5) Rozpočtová organizácia a príspevková 
organizácia tvoria sociálny fond v zmysle 
zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 

§ 23 
Podnikateľská činnosť príspevkovej 

organizácie 
 

(1) Príspevková organizácia môže 
vykonávať so súhlasom zriaďovateľa 
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej 
činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak 
plní úlohy určené zriaďovateľom. 
 
(2) Náklady na podnikateľskú činnosť 
musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky 
získané touto činnosťou používa 
príspevková organizácia na skvalitňovanie 
služieb poskytovaných v oblasti hlavnej 
činnosti. 
 
(3) Príspevková organizácia sleduje 
podnikateľskú činnosť na samostatnom 
bežnom účte. Príjmy (výnosy) a výdavky   
( náklady) sa nerozpočtujú. 
(4) Zisk z podnikateľskej činnosti po 
zdanení je zdrojom rezervného fondu 
príspevkovej organizácie. 

(5) Ak je hospodárskym výsledkom 
podnikateľskej činnosti k 30. septembru 
rozpočtového roka strata, je riaditeľ  
príspevkovej organizácie povinný 
zabezpečiť, aby bola do konca 
rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť 
také opatrenia na ukončenie podnikateľskej 
činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom 
roku táto podnikateľská činnosť už 
nevykonávala.   

 
§ 24 

Zodpovednosť za hospodárenie 
 

(1) Za efektívnosť hospodárenia, 
s finančnými prostriedkami zodpovedá 
štatutárny zástupca organizácie, ktorá 
s nimi nakladá. 
 
(2) Hospodárenie s finančnými 
prostriedkami kontroluje MsZ 
prostredníctvom hlavného kontrolóra 
mesta. 
 

PIATA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 25 

Platnosť a účinnosť 
 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie     č. 
../2011 bolo schválené uznesením  
Mestského zastupiteľstva v Malackách     
č. .../2011 dňa 10.11.2011. 
 
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa 
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2009, ktoré schválilo MsZ v Malackách 
dňa 12.03.2009 uznesením č. 19/2009. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. 
dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Malacky.  
 
V Malackách, 30.11.2011 

 
 
RNDr. Jozef Ondrejka 

         primátor mesta
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