
I. VÝROK  O  RATINGU 
 
Slovenská ratingová agentúra priraďuje Mestu Malacky nasledovné ratingové hodnotenie: 
 
Dlhodobý korunový rating    BB+ (stabilný výhľad)   
Dlhodobý devízový rating    B+  (stabilný výhľad)          
Krátkodobý rating     S3         
 
Mestu Malacky bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií 
v slovenských korunách BB+ (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo 
Mestu Malacky priradené ratingové hodnotenie B+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové 
hodnotenie Mesta Malacky je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre 
subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB+. 
 
Zdôvodnenie: 
 

� Pozitívne vnímame kontinuitu v realizovaní strategických zámerov a investičných 
projektov v novom volebnom období. Prioritami mesta v strategickej oblasti zostávajú 
aj naďalej podpora zamestnanosti, rozvoj podnikania, výstavba nájomných bytov 
a rozvojové programy v delimitovaných oblastiach – školstvo a zdravotníctvo.  

 
� Slovenská ratingová agentúra negatívne hodnotí nízke tempo realizovaných zmien 

v systéme vedenia účtovníctva. Mesto nepokračuje v odstránení výhrad audítora z roku 
2001 dostatočne razantne, najmä v oblastiach vedenia účtovníctva a inventarizácie. 
Pozitívne však hodnotíme vykonanie priebežného auditu počas roka 2003, ktorý bude 
mať mesto spracovaný do konca septembra.  

 
� Nedostatky k spôsobu vedenia účtovnej evidencie boli vyjadrené aj hlavným 

kontrolórom mesta v správe k záverečnému účtu za rok 2002. Aj keď sa v priebehu 
roka 2003 mestu podarilo väčšinu z nich odstrániť, nedostatky, na ktoré upozornil 
hlavný kontrolór, vyplývajú z nedostatočnej komunikácie a kooperácie medzi 
jednotlivými oddeleniami mestského úradu a majú teda systémový charakter. Priaznivo 
však hodnotíme procesy a zmeny realizované v oblasti nakladania s majetkom mesta.  

 
� Platobná schopnosť mesta bola v dôsledku nepravidelného toku príjmov narušená. 

Mesto evidovalo k ultimu roka 2002 a k ultimu I. polroka 2003 záväzky po lehote 
splatnosti, pričom podiel záväzkov po lehote splatnosti na celkových záväzkoch sa 
zvýšil z 8,5 % (rok 2002) na 11,4 % (k 30.6.2003). Oneskorenie v splácaní záväzkov 
však bolo zaznamenané iba voči spoločnosti s majetkovým podielom mesta. Preto 
odporúčame venovať zvýšenú pozornosť tejto oblasti a zlepšiť plánovanie cash-flow.  

 


