
 
    Milan Galanda 

 generálny sekretár  

ÚMS  136 / 17 

Bratislava, 09.08.2017 

 

Vážený pán riaditeľ, 

 

dňa 20.7.2017 bol na sekretariát ÚMS doručený list z Kancelárie Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť, ktorým sa na Úniu miest Slovenska obraciate so žiadosťou o súčinnosť pri monitorovaní 

a hodnotení vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej 

zodpovednosti. Požiadali sme naše členské mesta, aby nám zaslali potrebné údaje. 

V nadväznosti na uvedené Vám posielame spracované odpovede z jednotlivých miest: 

Otázky :  Došlo v roku 2016: 

1) k úprave pôsobnosti, ktorá Vášmu mestu ustanovuje nové úlohy a ak áno, akým 

spôsobom (zákon, podzákonný právny predpis...)? 

Hlavné mesto SR Bratislava : 

Archív mesta Bratislava (AMB): 

V súvislosti s novelou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov a zriadením Archívu mesta Bratislavy hlavným mestom SR Bratislavou 

(uznesenie mestského zastupiteľstva č. 238/2015), pribudla mestu Bratislava nová úloha 

preberať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, jeho mestských častí a nimi zriadených a založených 

právnických osôb.   

Sekcia právnych činností BA 

Dňa 1. novembra 2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e- Government) v platnom znení, ktorý zaviedol 

výkon verejnej moci v elektronickej podobe. Pod týmto je potrebné chápať elektronickú 

komunikáciu orgánov verejnej moci (orgánov verejnej správy, t. j. obcí a miest) s občanmi 

a subjektmi podnikateľského sektora. Od 1. novembra 2016 sú všetky obce a mestá povinné 

uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. 

Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora, ktorý zavádza do právneho poriadku Register partnerov verejného sektora. 

Register partnerov verejného sektora nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Sekcia správy nehnuteľností BA 

Zákon 315/2016 o registri partnerov verejného sektora – je hlavne mesto povinne pri prevode 

majetku preverovať, či je žiadateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora (rozhodnutie 

primátora 11/2017. 

Kremnica 

zákon č. 305/2013 Z. z. 

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení č. 214/2014 Z. z., 214/2014 Z. z., 

29/2015 Z. z., 130/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 

272/2016 Z. z., 374/2016 Z. z., 55/2017 Z. z. 
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Zákon č. 596/2003 Z. z. 

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení č. 365/2004 Z. z., 564/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 475/2005 Z. z., 279/2006 Z. z., 

689/2006 Z. z., 245/2008 Z. z., 462/2008 Z. z., 179/2009 Z. z., 179/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 

214/2009 Z. z., 38/2011 Z. z., 325/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 312/2013 Z. z., 464/2013 Z. z., 

464/2013 Z. z., 61/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 422/2015 Z. z., 91/2016 Z. z. 

Zákon č. 297/2008 Z. z. 

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č. 445/2008 Z. z., 186/2009 Z. z., 

394/2011 Z. z., 399/2014 Z. z., 35/2015 Z. z., 252/2015 Z. z., 397/2015 Z. z., 444/2015 Z. z., 

125/2016 Z. z., 315/2016 Z. z. 

Zákon č. 245/2008 Z. z. 

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení č. 462/2008 Z. z., 37/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 37/2011 Z. z., 390/2011 Z. z., 390/2011 

Z. z., 324/2012 Z. z., 324/2012 Z. z., 324/2012 Z. z., 125/2013 Z. z., 464/2013 Z. z., 464/2013 

Z. z., 464/2013 Z. z., 464/2013 Z. z., 307/2014 Z. z., 377/2014 Z. z., 61/2015 Z. z., 61/2015 Z. 

z.,188/2015 Z. z.,188/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 216/2016 Z. z. 

Levoča 

Pôsobnosť v oblasti registra adries – zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

Pôsobnosť v oblasti e-Governmentu – zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a to 

a) oblasť prevádzky integrovaných obslužných miest, 

b) oblasť elektronických služieb – formulárov, 

c) oblasť zaručenej konverzie, 

Pôsobnosť v oblasti správy registratúry, a to 

a) správa elektronických dokumentov, 

b) recertifikácia elektronicky podpísaných dokumentov. 

Pezinok 

Zákon č. 125 zo 14.5.2015 o registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Trnava 

Školstvo: zabezpečovanie škôl v prírode a lyžiarskych kurzov a zabezpečovanie 

administratívy  nákupu učebníc, v zmysle Zákona 597/2003  Z.z. v znení neskorších 

predpisov a usmernení MŠVVaŠ SR   
 

Tvrdošín 

Okrem nových povinností pre obce a mestá, ktoré priniesol nový zákon o odpadoch  

( zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pribudla v roku 

2016 aj povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky, tzn. prijímať elektronické podania 

predpísaným spôsobom prostredníctvom elektronických schránok a zároveň vytvárať 

elektronické rozhodnutia a elektronickým spôsobom ich aj doručovať (zákon č. 305/2013 Z.z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, tzv. zákon o e-Governmente). 
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2) k rozšíreniu existujúcich kompetencií a to s rozlíšením na originálne kompetencie alebo 

prenesený výkon štátnej správy? Zároveň uveďte, či ide o povinné alebo fakultatívne úlohy. 

AMB:  
 

Pribudla kompetencia v oblasti kontroly výkonu správy registratúry a registratúrnych stredísk 

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, mestských častí a nimi zriadených a založených 

právnických osôb. Pribudla kompetencia overovania hodnovernosti kópií archívnych 

dokumentov uložených v Archíve mesta Bratislavy a výberu správnych poplatkov za 

vyhotovené výpisy, odpisy a potvrdenia z archívnych dokumentov archívu. Ide o povinné 

úlohy v zmysle zákona. 

Sekcia právnych činností BA 

Vo väzbe na vyššie uvedené zákony č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci (e- Government) a zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora týmto uvádzame, že pre hlavné mesto SR Bratislavu týmto 

vyplývajú originálne kompetencie. 

Kremnica 

Ide o povinné úlohy a prenesený výkon štátnej správy 

Levoča 

Kompetencie v oblasti registra adries – prenesený výkon štátnej správy – povinné úlohy. 

Pezinok 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries 

Trnava 

Školstvo: Valorizácia platov pedagogických zamestnancov v septembri 2016 – originálne 

kompetencie - a následne v januári valorizácia  pedagogických i prevádzkových zamestnancov. 

Išlo o povinné úlohy v zmysle legislatívnych ustanovení a fakultatívne zvýšenie 

nepedagogickým zamestnancom. 

Tvrdošín 

K rozšíreniu originálnych kompetencií došlo v oblasti školstva, kde v podmienkach mesta 

Tvrdošín bola zaradená do siete škôl Súkromná materská škola Slniečko, Školská 165/2, 

Tvrdošín ( od 1.9.2016). V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že rok predtým, tzn. od 

1.9.2015 bolo zaradené Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie (SCPPPaP) Tvrdošín. 

Vysoké Tatry 

Register adries, domov, bytov 

 

3) Zabezpečil štát dotknutým mestám na plnenie týchto úloh zodpovedajúce finančné 

zdroje? 

AMB  

Nie 

Sekcia dopravy BA 

Nie 

Holíč 

Nakoľko neboli rozšírené kompetencie, neboli poskytnuté ani financie 

Kremnica 

Nie 
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Levoča 

Oblasť registra adries – financovaný dotáciou zo ŠR SR – dostatočne, 

Oblasť e-Governmentu – nefinancovaný – nekrytý, 

Oblasť správy elektronických dokumentov vrátane recertifikácie – nefinancovaný - nekrytý 

Martin 

V niektorých kompetenciách neposkytuje dostatok finančných prostriedkov na prenesený 

výkon štátnej správy 

Pezinok 

Nie 

Trnava 

Školstvo: Prostriedky na valorizáciu v rámci originálnych kompetencií neboli zahrnuté v 40%  

podiele finančných prostriedkov školstva  napočítaných v podielových daniach . 

V rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve je každoročne vykazovaný deficit 

finančných prostriedkov v oblasti príspevkov na mzdy a odvody na asistentov učiteľa pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením. V roku 2016 bola uspokojená žiadosť zriaďovateľa 

Mesta Trnava na 26,33% čo predstavuje deficit 182 706 eur. V roku 2017 je schválený počet 

úväzkov a  finančné prostriedky v rovnakej výške ako v roku 2016 t. j. 87 228 eur. Asistenti 

učiteľa z vlastných zdrojov mesta boli v roku 2017 vyfinancovaní vo výške 7 566 eur. 

Tvrdošín 

Na plnenie úloh v zmysle bodu 2 ) štát zabezpečil mestu Tvrdošín finančné prostriedky iba 

v prípade SCPPPaP) Tvrdošín, avšak pre súkromnú materskú školu Slniečko, štát nezabezpečil 

žiadne zdroje na plnenie úloh, vyplývajúcich z prevádzkovania a činnosti súkromnej MŠ. 

Vysoké Tatry 

Nie – len 320,-Eur na rok  

4) V prípade chýbajúcich prostriedkov prosíme o vyčíslenie celkového vplyvu na rozpočty 

miest. 

AMB:  

Delimitáciou archívu zo správy MV SR boli hlavnému mestu odovzdané len archívne fondy. 

MV SR si ponechalo celé materiálovo-technické zázemie, čím samospráve vznikli a 

naďalej pretrvávajú dodatočné rozpočtové náklady na stavebné úpravy budovy (171 000 €), 

komplexné vybavenie kancelárskym nábytkom, regálovou (cca 45 000 €), počítačovou a 

fotografickou technikou (cca 12 000 €) a zabezpečovacím systémom ochrany budovy. 

Výstavba účelovej archívnej budovy predpokladá náklady v sume cca 5 mil. €.  

OKŠŠaM:  

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na nadobudnutie platnosti 

zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vydáva Stupnice platových 

taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v 

závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2016. V podmienkach hl. mesta 

SR, ktoré je zriaďovateľom 17 subjektov – 12 ZUŠ a 5 CVČ to predstavovalo nárast rozpočtu 

v položke 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania táto položka 

predstavovala čiastku 85 866 € za rok 2016. Rozpočet týchto subjektov sa upravoval v 

septembri 2016.  

Kremnica 

Dofinancovanie miezd – originálne kompetencie: 49 000,00 Eur 

Zabezpečenie povinností – e-government: nevieme presne vyčísliť, predbežne: riešenie 

prostredníctvom externej firmy: cca 2750,00 Eur/ročne ak bude potrebné zabezpečiť aj 

zodpovedného zamestnanca: cca 730,00 Eur/mesačne 
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Levoča 

Oblasť e-Governmentu – 20000,- Eur ročne,                                                                          

Oblasť správy elektronických dokumentov vrátane recertifikácie – 5000,- Eur ročne 

Martin 

Mesto Martin doplácalo z rozpočtu mesta na rok 2016 na tieto prenesené výkony štátnej správy 

aj po zohľadnení príjmu zo  správnych poplatkov:  

REGOB 7.494,- € 

Register adries 107,- € 

Ochrana prírody 852,- € 

Špeciálny stavebný úrad 1.898,- € 

Stavebný úrad 31.479,- €  

Školský úrad 6.121,- €  

Školy prenesený výkon  31.173,- €  

SPOLU za rok 2016: 79.124,- € 

Pezinok 

V roku 2016 prišla dotácia vo výške 183,40 Eur, vykonané výkony – úkony vykonané za 522 

Eur, rozdiel – 338,60 Eur 

Trnava 

Školstvo: Celkový vplyv na rozpočet mesta v bežných výdavkoch za rok 2016 činil 1 177 670 

eur, ide o výdavky nad úroveň podielových daní pre školstvo. 

Bývanie, špeciálny stavebný úrad, doprava, register adries, hlásenie pobytu: Celkový negatívny 

vplyv na rozpočet mesta v bežných výdavkoch predstavoval 322 943 eur nad úroveň dotácie 

na úhradu nákladov týchto prenesených kompetencií. 

Tvrdošín 

V hodnotenom roku 2016 mesto Tvrdošín nefinancovalo z rozpočtu mesta súkromnú materskú 

školu Slniečko ( až od 01.01.2017). 

Vysoké Tatry 

Požiadavka 3 500,-Eur ročne 

Zlaté Moravce 

Nadobudnutím účinnosti zák. č. 217/2016 muselo mesto dofinancovať originálne kompetencie 

(zvýšenie platov pedagogických zamestnancov v MŠ, CVČ, ZUŠ a ŠKD) za 09/2016 až 

12/2016, čo predstavuje sumu 14.670 eur. 

Okrem vyššie uvedených údajov si dovolím poukázať na jednu špecifickú situáciu týkajúcu 

agendy, ktorú vykonáva Hl. m. SR Bratislava a to : 

1. Cestný správny orgán : počet doručených žiadostí = 6 588  

                                      počet vydaných  rozhodnutí = 6 514 

2. Špeciálny stavebný úrad : počet doručených žiadostí = 53          

                                          počet vydaných  rozhodnutí = 40 

Aj keď magistrát Hl. m. SR Bratislavy reálne vyššie uvedené činnosti  vykonal, zo strany štátu 

resp. príslušného ministerstva na túto agendu neboli poskytnuté nijaké financie. 

So srdečným pozdravom 

 

          
 

Vážený pán 

Ing. Viktor Novysedlák 

výkonný riaditeľ 

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

Imricha Karvaša 1 

813 25 Bratislava 1 


