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Bratislava, 14.08.2017 

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 dodatočne posielame spracované odpovede za mesto Prešov: 

Otázky :  Došlo v roku 2016: 

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

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

Odpoveď:  

1. Nové úlohy v súvislosti s Elektronizáciou služieb mesta Prešov v zmysle zákona 305/2013 

Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 
 

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. 

Odpoveď:  

1. Elektronizácia služieb mesta Prešov v zmysle zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-Governmente).    ORIGINÁLNE KOMPETENCIE         POVINNÉ ÚLOHY 

 

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

zdroje? 

Odpoveď:  NIE 
 

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

miest. 

Odpoveď:  cca 50.000 € s DPH v súvislosti s Elektronizácia služieb mesta Prešov v zmysle zákona 
305/2013 

Stavebný úrad - V oblasti plnenia úloh stavebného úradu evidujeme nedostatok finančných 

prostriedkov súvisiacich najmä s výdavkami na prepravu. Realizujeme úkony na mieste a to aj 

obciam v okruhu cca 40 km. 

Časová náročnosť za daných okolností ovplyvňuje jednak produktivitu práce, vyťaženosť 

zamestnancov a riziko nedodržiavania zákonných termínov. 

Nedostatok financií je na mzdy, čo neumožňuje prijať ďalších zamestnancov na výkon štátom 

prenesených povinností. 

Zvýšenie na mzdové a súvisiace odvodové výdavky je potrebné v sume najmenej 15 000 € 

Žiadame o poskytnutie kapitálových prostriedkov na nákup osobného motorového vozidla cca 

15 000 € 

Životné prostredie - plnenie úloh v rámci zabezpečovania ochrany a starostlivosti o životné 

prostredie si vyžaduje doplniť zdroje o cca 10 000 €.  
 

So srdečným pozdravom    

 

Vážený pán 

Ing. Viktor Novysedlák 

výkonný riaditeľ 
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