
I. VÝROK  O RATINGU 
 

EUROPEAN RATING AGENCY, a. s., zvyšuje ratingové hodnotenie Mmesta Malacky  
nasledovne: 
 

Dlhodobý korunový rating     BBB   (stabilný výhľad) 
Dlhodobý devízový rating   BBB-  (stabilný výhľad)    
Krátkodobý rating    S2      
 
Mestu Malacky je priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií 
v slovenských korunách BBB (stabilný výhľad). Ratingové hodnotenie štátu v kategórii 
transakcií v slovenských korunách je A (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích 
menách je mestu Malacky priradené ratingové hodnotenie BBB- (stabilný výhľad). 
Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Malacky je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé 
ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB. 
 

 
Zdôvodnenie: 
 
� S cieľom zabezpečiť kontinuálny rozvoj všetkých oblastí v  meste, ako aj s cieľom 

nadviazať na nový Národný referenčný strategický rámec Slovenska na roky 2007 až 
2013 a v nadväznosti na Operačný program Bratislavského kraja na roky 2007 - 2013, 
mesto pristúpilo k aktualizácii základného strategického dokumentu mesta - PHaSR a 
vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2007 – 
2013. Prioritami mesta na uvedené štvorročné obdobie sú bezpečnosť, bytová výstavba, 
priemyselný park, kultúra a šport, školstvo, doprava, životné prostredie.  

 

� Roky 2006 a 2007 sú rokmi zvýšených investičných aktivít mesta. Jedným  
z najvýznamnejších projektov v roku 2006 bolo budovanie priemyselného parku.  
S budovaním PP súvisí v súčasnosti realizovaný projekt Výstavba prístupovej cesty  
k priemyselnej zóne Malaciek. Hlavným cieľom projektu je podporiť ekonomický rast 
regiónu, zabezpečiť dlhodobý rozvoj Malaciek a priľahlého regiónu. Financovanie 
náročnej investičnej aktivity bolo  podporené dotačnými  zdrojmi, ktoré tvorili 183 mil. Sk 
z celkových nákladov projektu 192 mil. Sk.  

 

� Mesto Malacky dosiahlo k 31. 12. 2006 pri dosiahnutých príjmoch vo výške 461,3 mil. Sk 
a výdavkovch vo výške 313,6 Sk výsledok hospodárenia vo výške 147,7 mil. Sk, 
z ktorého nevyčerpaná dotácia z MH SR na vybudovanie infraštruktúry tvorí 127,4 mil. 
Sk. Reálny prebytok ku koncu roka 2006 je tak 20,019 mil. Sk. Úverová zadlženosť mesta 
ku koncu roka 2006 medziročne klesla na 19 %, nakoľko v priebehu roka 2006 mesto 
nečerpalo nový úver. V roku 2007 by mala zadlženosť mesta k bežným príjmom 
dosiahnuť 42 %, čo je výrazne pod maximálnym zákonným limitom a mesto tak 
dodržiava záväzné ukazovatele  rozpočtového hospodárenia. 

 

� Mesto Malacky evidovalo ku koncu roka 2006 krátkodobé záväzky po lehote splatnosti  
vo výške 1 514 -tis. Sk, pričom  k 30. 6. 2007 záväzky po lehote splatnosti vzrástli  
na 113 596 -tis. Sk. Dôvodom je významný investičný rozvoj mesta financovaný 
z nenávratných zdrojov financovania. Časový horizont poskytnutia zdrojov na úhradu 
záväzkov, do ktorých mesto vstupuje, však nezohľadňuje lehoty ich splatností. Mesto sa 
tak oneskorením úhrady dotačných zdrojov od štátu dostáva do omeškania voči svojim 
dodávateľom.  


