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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami
zriadenými mestom Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Obec, resp. mesto (Mesto Žilina), v zmysle § 26, ods. 1) zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien, môže rozhodnutím
obecného, mestského zastupiteľstva rozhodnúť o tom, že všetky rozpočtové organizácie
zriadené obcou, mestom si budú poskytovať navzájom výkony bezodplatne. Ak tak obecné,
mestské zastupiteľstvo nerozhodne, rozpočtové organizácie sú si povinné poskytovať všetky
výkony odplatne.
Cieľom bezodplatného poskytovania výkonov v rámci rozpočtových organizácií mesta
Žilina je zabezpečiť transparentnosť, ako aj priamu kontrolu a efektívnosť pri nakladaní
s verejnými prostriedkami.
Súčasťou zabezpečenia samotného poskytovania bezplatných výkonov bude aj
„centrálne“ usmernenie mesta Žilina štatutárnym orgánom rozpočtových organizácií (v
zriaďovateľskej pozícií mesta), ktorým sa upraví povinnosť prioritne poskytovať svoje
výkony rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Príjmy a na
druhej strane výdavky rozpočtových organizácií, ktoré boli a sú v rámci uskutočňovania
takýchto výkonov poskytované, sú v skutočnosti prostriedkami rozpočtu mesta. Teda sa
v podstatnej časti jedná o prostriedky poskytované mestom Žilina v rámci financovania tzv.
originálnych kompetencií. Tieto prostriedky teda nebudú musieť byť transferované do
systému, ale zostanú, ako určitá forma úspory priamo zriaďovateľovi, ktorý môže následne
rozdeliť tieto prostriedky do systému medzi rozpočtové organizácie.
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 26.3.2015 prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 14/2015 – Príloha č. 3
Bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom
Materiál predložil Ing. Karol Krutek, vedúci Ekonomického odboru. Poslanci žiadajú EO
pripraviť vykonávací predpis.
Stanovisko finančnej komisie:
FK s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MR a MZ prerokovať a schváliť.
Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: 1 hlas
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 30.03.2015 neprijala k predkladanému materiálu
platné
uznesenie.

MATERIÁL
Rozpočtové pravidlá verejnej správy1, vo všeobecnosti zachovávajú princíp
odplatnosti poskytovania výkonov rozpočtových a príspevkových organizácií právnickým a
fyzickým osobám, a to za podmienky uplatňovania zákona o cenách2. Avšak, aby sa zabránilo
možnému zakladaniu konkurencie pri poskytovaní výkonov rozpočtovými a príspevkovými
organizáciami, a to aj navzájom, zákon súčasne umožňuje zriaďovateľovi v rámci svojej
výhradnej pôsobnosti rozhodnúť o bezodplatnom poskytovaní takýchto výkonov. Je teda
nielen prípustné, ale to aj zákon priamo predpokladá, že zriaďovateľ môže rozhodnúť
o poskytovaní výkonov nim zriadených rozpočtových organizácií v rámci jeho pôsobnosti
bezodplatne. Teda v takomto prípade, za podmienky prijatia rozhodnutia mestským
zastupiteľstvom, si budú jednotlivé rozpočtové organizácie poskytovať výkony navzájom
bezodplatne. Toto platí len pre rozpočtové organizácie a len pre rozpočtové organizácie
v rámci jedného, vlastného, zriaďovateľa.
Cieľom bezodplatného poskytovania výkonov v rámci rozpočtových organizácií mesta
Žilina je zabezpečiť transparentnosť, ako aj priamu kontrolu, efektívnosť, hospodárnosť
a účelnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
Súčasťou zabezpečenia samotného poskytovania bezplatných výkonov bude aj
„centrálne“ usmernenie mesta Žilina štatutárnym orgánom rozpočtových organizácií (v
zriaďovateľskej pozícií mesta, viď. príloha č. 1), ktorým sa upraví povinnosť prioritne
poskytovať svoje výkony rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žilina. V zásade sa jedná o to, aby v prípade prijatia uznesenia, dotknuté rozpočtové
organizácie neprestali poskytovať výkony voči iným organizáciám takéhoto typu
v zriaďovateľskej pozícií mesta, keďže z takejto aktivity už nebudú mať príjem. Treba si však
uvedomiť, že príjmy a na druhej strane výdavky rozpočtových organizácií, ktoré boli a sú
v rámci uskutočňovania takýchto výkonov poskytované, sú v skutočnosti prostriedkami
rozpočtu mesta. Teda sa v podstatnej časti jedná o prostriedky poskytované mestom Žilina
v rámci financovania tzv. originálnych kompetencií. Tieto prostriedky teda nebudú musieť
byť transferované do systému, ale zostanú, ako určitá forma úspory priamo zriaďovateľovi,
ktorý môže následne rozdeliť tieto prostriedky do systému medzi rozpočtové organizácie.
Prijatie uznesenia o bezodplatnom poskytovaní výkonov medzi rozpočtovými
organizáciami si vyžiada formálnu úpravu rozpočtu mesta mestom Žilina, ktorá však nebude
mať žiaden dopad na výdavkovú časť rozpočtu.
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Príloha č. 1

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. ............... o bezodplatnom
poskytovaní výkonov medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina,
schváleného v súlade s ustanovením §26, ods. 1) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien, zo dňa ..................., vydávam toto

USMERNENIE
tak, ako je uvedené v dôvodovej správe schváleného uznesenia. Podmienky, ktoré je nutné pri
poskytovaní týchto výkonov dodržiavať sú nasledovné:
- v zmysle uznesenia si budú rozpočtové organizácie zriadené mestom Žilina
poskytovať všetky výkony bezodplatne, a to bez akejkoľvek ďalšej výnimky,
- poskytovanie výkonov nesmie byť v žiadnom prípade, čo do rozsahu a kvality
rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom Žilina obmedzené,
- rozsah a podmienky poskytovania výkonov nesmú byť zo strany rozpočtovej
organizácie zriadenej mestom Žilina (tiež „poskytovateľom“) obmedzené a musia byť
poskytované za minimálne rovnakých podmienok ako doteraz, a to čo do rozsahu,
podmienok a kvality,
- v prípade kolízie termínu, alebo aj rozsahu poskytovania určitého výkonu
poskytovateľa rozpočtovej organizácii zriadenej mestom Žilina a inou organizáciou
(tiež „treťou stranou“), bude mať prednosť vždy rozpočtová organizácia zriadená
mestom Žilina, teda prioritne sa budú poskytovať výkony rozpočtovým organizáciám
zriadenými mestom Žilina,
- tieto podmienky je povinná dodržiavať každá rozpočtová organizácia zriadená mestom
Žilina odo dňa podpísania uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline (súčasťou
tohto Usmernenia je aj opis uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline).
V súlade so zákon a v zmysle prijatého uznesenia, ako aj v duchu samotného zámeru
Mestského zastupiteľstva v Žiline, všetky takto získané finančné prostriedky budú ďalej
použité výhradne na prefinancovanie potrieb škôl a školských zariadení.
S úctou

Ing. Igor Choma
primátor

