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 Potvrdenie nznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 


308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta 

Prešov na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 a 2015, Vydanie: 


ktorého výkon primátor mesta pozastavil
Mesto Prešov 

~_ _._---~--...... _ .... _ ... __ ... .._.__ .. 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXXI. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 9.1.2013 číslo: .../2013 

k potvrdeniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 308/2012 zo dňa 
17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 
- 2015, ktorého výkon primátor mesta pozastavil 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

prerokovalo 

pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
Č. 308/2012 zo dňa 17.12. 2012 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 - 2015. 
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Potvrdenie nznesenia Mestského zastupltel'stva v Prdove č. 


308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta
rul 
 Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, Vydanie: 

ktorého výkon primátor mesta pozastavil

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") starosta môže pozastaviť výkon uznesenia 
obecného zastupite/'stva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne 
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote pod/a § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, 
starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavenim jeho výkonu v 
obecnej rade. Uznesenlm obecnej rady však nie je viazaný. 

Legálnym dôvodom pre uplatnenie sistačného práva môže byť len ten, ktorý ustanovuje 
zákon, t. j. nezákonnosť schváleného uznesenia alebo jeho zjavná nevýhodnosť pre mesto. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo uznesenie č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k 
návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015. 

Preskúmaním zákonnosti vyššie uvedeného uznesenia a analýzou ďalších relevantných 
skutočností bolo zistené, že predmetné uznesenie z dôvodov špecifikovaných v texte 
vlastného materiálu napiňa v určitých konkrétnych prípadoch znaky nezákonnosti a tiež 
zjavnej nevýhodnosti pre mesto Prešov v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o obecnom 
zriadeni. 

Vzhľadom na to, že je zriadená Mestská rada v Prešove, primátor mesta je povinný 
prerokovať uznesenie ešte pred pozastavením jeho výkonu v tomto orgáne mestského 
zastupiteľstva. Uznesenie Mestskej rady v Prešove je súčasťou tohto materiálu. 
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Potvrdenie uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove Vydanie:
č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mestaIgJl Prešov na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 a 2015, Strana 

ktorého výkon primátor mesta pozastavil
Mesto Prešov 

STANOVISKO 

k dôvodom realizácie práva primátora mesta pozastaviť výkon uznesenia MsZ 


Č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 


A. 	NEZÁKONNOSŤ UZNESENIA 

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení môže byť dôvodom pre uplatnenie 
sistačného práva primátorom mesta nezákonnosť uznesenia MsZ. Dôvody nezákonnosti uznesenia 
MsZ Č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 spočívajú v porušení nasledovných právnych predpisov: 

1) 	Porušenie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. 

Zákonná úprava: 

Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení: "Príjmy rozpočtu obce sú: 

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych 

fondov." 


Odôvodnenie nezákonnosti uznesenia: 

Rozpočet mesta v znení, vakom bol schválený uznesením MsZ č. 308/2012, vykazuje nesúlad 

medzi príjmami a výdavkami z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej 

správy, keďže výška takto rozpočtovaných príjmov na prenesený výkon štátnej správy prevyšuje 

výšku rozpočtovaných výdavkov na tento účel. 


Vzhľadom k tomu, že celkový rozpočet mesta je zostavený ako vyrovnaný, jeho realizáciou 
v praxi by došlo k použitiu finančných prostriedkov poskytnutých štátom na prenesený výkon 
štátnej správy na vlastné výdavky mesta, čo je v priamom rozpore s citovanou platnou 
legislatívou. 

Ide konkrétne o tieto prípady: 
1. Stavebný úrad Príjmy zo ŠR (transfer na preno výkon - stavebný poriadok) 125387 € 

Výdavky ZQ ŠR (výdavky v programe 8.1) 121 387 € 
rozdiel - 4 000 € 

2. Matrika 	 Príjmy zo ŠR (transfer na preno výkon - na matriku) 115100€ 
Výdavky zo ŠR (výdavky v programe 13.2) 104072 € 
rozdiel - II 028 € 

3. 	REGOB Príjmy zo ŠR (transfer na pre. Výkon - register obyvatel'ov) 30000€ 
Výdavky zo ŠR (výdavky v programe 13.1) 28133 € 
rozdiel - l 867 € 

4. ŠFRB 	 Príjmy zo ŠR (transfer na preno výkon - ŠFRB) 35958 € 
Výdavky zo ŠR (výdavky v programe 8.3) 35207 € 
rozdiel -751 € 

F -	 MsÚ/SP-Ol/12/1 
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Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
 Vydanie:
č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta 

Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, Strana 
ktorého výkon primátor mesta pozastavil

Mesto Prešov 
- ........ _ ...... _ ...... __ ..... _ ......._

5. Školský úrad Príjmy zo ŠR (transfer na preno  školského úradu) 54325 € 
Výdavky zo ŠR (výdavky v programe 11.1) 50822 € 
rozdiel - 3503 € 

6. Na chránenú dielňu Príjmy zo ŠR (transfer na chránenú dielňu - kamerový syst.) 45 800 € 
Výdavky zo ŠR (yýdavky v progA.1 - dotácia kamerový syst.) 30 800 € 
rozdiel - 15 000 € 

7. 	HN v školách Príjmy zo ŠR (transfer na hmotnú núdzu v školách) 110660 € 
Výdavky zo ŠR (výdavky v programe 11.2) 2200€ 
Výdavky zo ŠR (yýdavky v programe 12.1-4) 96224 € 
rozdiel - 12436 € 

8. 	Predškoláci Príjmy zo ŠR (transfer na predškolskú výchovu) 122460 € 
Výdavky ŠR (výdavky v programe 11.2) 20 740€ 
Výdavky ŠR (výdavky v programe 12.1-4) 95320 € 
rozdiel - 6 400 € 

B. ZJAVNÁ NEVÝHODNOSŤ UZNESENIA PRE MESTO 

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení môže byť okrem nezákonnosti 
dôvodom pre uplatnenie sistačného práva primátorom mesta aj zjavná nevýhodnosť uznesenia MsZ 
pre mesto, pričom v prípade uznesenia MsZ Č. 308/2012 nevýhodnosť spočíva vo viacerých jeho 
častiach: 

Program l, Interná činnosť 

713005 - nákup špeciálnych strojov a prístrojov pre PO - OR HaZZ Prešov 
- zmluvný záväzok voči HaZZ, ktorý na zmluvnom základe plní za mesto jeho zákonné povinnosti 

v zmysle zákona Č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požianni. 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 
Nedostatok finančných prostriedkov na tejto položke bude mať za následok neschopnosť mesta 
splniť si zmluvné záväzky s hrozbou sankcií, prípadne aj ukončenia zmluvnej spolupráce, čo by malo 
za následok podstatne zvýšené náklady v prípade, že by mesto tieto zákonné povinnosti malo plniť vo 
vlastnej réžii. 

Program 6, Správa a evidencia majetku 

632002 Vodné, stočné - zrážková voda na pozemných komunikáciách 
- zmluvný záväzok na základe Zmluvy Č. 50-000023730P02009 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 
Zníženie výdavkov na tejto položke by znamenalo nedostatok finančných prostriedkov na úhradu 
zmluvného záväzku (ale aj zákonnej povinnosti) mesta za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do 
verejnej kanalizácie a tiež na úhradu splátok dlhu v zmysle uzatvorenej dohody o splátkach, čoho 

F - MsÚ/SP-Ol/l 211 
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Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
 Vydanie:
č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta 

Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, Strana
ktorého výkon primátor mesta pozastavil

Mesto Prešov 

následkom by boli zvýšené výdavky spočívajúce v zmluvných sankciách a trovách konania v prípade 
následného súdneho vymáhania plnenia záväzku. 

636001 Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov 
- zmluvný záväzok, ktorého výška (výška nájomného) je rozpočtovaná podľa aktuálne uzatvorených 
zmlúv bez akéhokoľvek navýšenia. 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 
Zníženie výdavkov na tejto položke by znamenalo nedostatok finančných prostriedkov na úhradu 
zmluvného záväzku a tým porušenie zmluvných podmienok, čoho následkom by boli zvýšené 
výdavky spočívajúce v zmluvných a zákonných sankciách, náhrade škôd či trov konania v prípade 
vymáhania dlžného nájomného zo strany prenajímateľov súdnou cestou. 

637015 - Poistné 
- zmluvný záväzok, ktorého výška je rozpočtovaná v zmysle reálne uzatvorených zmlúv. 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 
Zníženie výdavkov na tejto položke by znamenalo nedostatok finančných prostriedkov na úhradu 
zmluvného záväzku a tým porušenie zmluvných podmienok, čoho následkom by boli zvýšené 
výdavky spočívajúce v zmluvných a zákonných sankciách, náhrade škôd či trov konania v prípade 
vymáhania dlžného poistného súdnou cestou. Ďalším následkom by bola strata poistného krytia 
predmetu poistenia s následkom neplnenia zo strany poisťovne v prípade poistných udalostí, pričom 
škody na majetku mesta by v takom prípade boli na ťarchu mesta. 

717002 - Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala 
- zmluvný záväzok v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností Č. 2010/383/M/171n na prenájom 

mestskej haly schválenej v mestskom zastupiteľstve na započítanie investícií vložených nájomcom 
do predmetu nájmu s nájomným vo výške 40.000 EUR. 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 

Nájomca už v roku 2011 preinvestoval so súhlasom Mesta Prešov čiastku vo výške 208.365,- EUR, 

čím mestu vznikol záväzok túto investíciu v zmysle čl. IV. bod 4.9 uvedenej Zmluvy započítať 


s nájomným. 

Napriek tomu, že príjem z nájomného bol v schválenom rozpočte mesta ponechaný, vo výdavkovej 

časti tieto finančné prostriedky schválené neboli, čím je mestu znemožnené plniť zmluvný záväzok 

započítania, schválený MsZ, čo môže mať za následok uplatnenie zmluvných sankcií či náhrady 

škody zo strany nájomcu. 


637019 - Register obnovenej evidencie pozemkov 

- zákonná povinnosť uhradiť výmerový poplatok v zmysle ustanovenia § 10 zákona Č. 180/1995 Z. 


z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom za Register obnovenej 
evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) prebiehajúci v súčasnosti v katastrálnom území Solivar. 

Odôvodnenie nezákonnosti uznesenia: 
V prípade neuhradenia poplatku mestom dôjde k porušeniu vyššie uvedeného ustanovenia zákona zo 
strany mesta a k ohrozeniu ukončenia ROEPu. 

F - MsÚ/SP-01l1211 
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Potvrdenie uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
 Vydanie: 
~. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpo~tu mesta 

Prešov na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 a 2015, Strana 
ktorého výkon primátor mesta pozastavil

Mesto Prešov 

Program 7, Všeobecne prospešné služby 

632001 - Údržba a prevádzka verejného osvetlenia 

- zmluvný záväzok voči spoločnosti IL Prešov, spol. s r.o. na úhradu nákladov vo výške 540000 € 


za spotrebovanú elektrickú energiu na prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Prešov 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 
Nedostatok finančných prostriedkov na tejto položke bude mať za následok porušenie zmluvných 
záväzkov mesta zo zmluvných vzťahov, prostredníctvom ktorých mesto plní samosprávne 
funkcie/povinnosti mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

635 006 - Bežná údržba miestnych komunikácií, ciest a chodníkov 
- zákonná povinnosť mesta ako vlastníka a správcu miestnych komunikácií v zmysle zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 

Nedostatok finančných prostriedkov na tejto položke bude mať za následok porušenie zákonných 

povinností mesta s hrozbou sankcií vyplývajúcich zo zákona a náhrady škôd spôsobených tretím 

osobám v dôsledku neplnenia si zákonných povinností zo strany mesta. 


Program 9, Strategický rozvoj 

700 Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády vlastné zdroje 
- zmluvná povinnosť mesta uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú odplatu vo výške 631.774,- € za 

zrealizované stavebné práce (stavba riadne odovzdaná a skolaudovaná v 10/2012) v rámci 
rekonštrukcie ZŠ Čsl. armády v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo 

- v zmysle Zmluvy o NFP je mesto povinné uhradiť túto sumu ako oprávnené výdavky projektu 
v zmysle schváleného časového harmonogramu do konca marca 2013, aby sa mohlo uchádzať 
o ich refundáciu v rámci ROP 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 
Dôsledkom neschválenia finančných prostriedkov na tejto rozpočtovej položke a následnej 
nemožnosti úhrady zmluvného záväzku tak, ako je uvedené vyššie by bolo uplatnenie zmluvných 
sankcií a náhrady prípadnej škody zo strany zhotoviteľa a ťarcha trov konania v prípade súdneho 
vymáhania, ale tiež strata nároku mesta na refundáciu finančných prostriedkov v rámci ROP 
a z dôvodu porušovania zmluvy o NFP aj hrozba povinnosti vrátiť doposiaľ poskytnutý NFP. 

716 - PD odvodňovací rigol Ul. Pod Wilec hôrkou III. etapa 
ustanovenie § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení: "Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov." 
V príjmovej časti rozpočtu bol rozpočtovaný prevod z mestského fondu životného prostredia 
v sume 10000 € 
Vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 9.3 (54 3 1024 PD odvodňovací rigol Ul. Pod Wilec 
hôrkou III. etapa) 5000 € 
rozdiel - 5 000 € 

F - MsÚ/SP-0l/12/1 
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Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove Vydanie:
Č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpohu mestaIgl Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, Strana

ktorého výkon primátor mesta pozastavil S/SMesto Prešov 
_ _~_ .. __ ........ __ .. __ .... _-_ ..... __ ......- .. __ ....... _ ....... __ .. ... _._- ..... _-_ ....~_ 

Odôvodnenie nevýhodnosti uznesenia: 
Vzhľadom na to, že v rozpočte nie je uvedená žiadna iná položka s účelom použitia finančných 
prostriedkov súladným so štatútom príslušného fondu a rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, je 
zrejmé, že 5000 € by bolo použitých v rozpore so Štatútom mestského fondu životného prostredia 
ŠT-03. 

F - MsÚ/SP-0l/I2/I 



JUDr. Alojz NANIŠTA 

advokát 


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 

Sládkovičova č. 8,08001 Prešov, 


č. tel.lfax: 051/7732903, č. tel.: 051/7761661 

e-mail: na-bk@stonline.sk 


Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická 

Váš list značky Naša značka Vybavuje Dátum 
Ak-lI13-Na Dr. Naništa 04.01.2013 

VEC: Stanovisko k súladu uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove číslo 308/2012 
zo dňa 17.12.2012 so zákonom 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom XXIX. mimoriadnom zasadnutí dňa 
17.12.2012 prijalo uznesenie číslo 308/2012, ktorým schválilo rozpočet Mesta Prešov na rok 
2013 podľa ekonomickej klasifikácie v jeho členení špecifikovanom v jeho prijatom uznesení. 

Konštatovalo, že navrhovaný rozpočet Mesta Prešov na rok 2013 je rozpočtom 
vyrovnaným. 

Mestská rada v Prešove na svojom 13. mimoriadnom rokovaní dňa 27.12.2012 
v súlade s § 13 ods. 6 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
prerokovala uznesenie MsZ v Prešove číslo 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu 
Mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 pred pozastavením jeho výkonu 
primátorom mesta. 

Odporučila primátorovi Mesta Prešov výkon uznesenia MsZ v Prešove číslo 308/2012 
zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu Mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 
a 2015 podľa § 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov z dôvodu jeho nezákonnosti a zjavnej nevýhodnosti pre Mesto Prešov pozastaviť. 

Primátor Mesta Prešov v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení 
po prerokovaní v Mestskej rade v Prešove nepodpísal v lehote podľa § 12 ods. 11 cit. zák. 
uznesenie MsZ v Prešove číslo 30812012 zo dňa 17.12.2012 z dôvodu, že odporuje zákonu 
II je pre mesto zjavne nevýhodné. 

Mesto Prešov vo svojom stanovisku k dôvodom realizácie práva primátora mesta 
pozastaviť výkon uznesenia MsZ č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 uviedlo, že nezákonnosť 
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uznesenia spočíva v porušení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení, pretože schválený rozpočet vykazuje nesúlad medzi príjmami 
a výdavkami z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, pretože 
výška rozpočtovaných príjmov na prenesený výkon štátnej správy prevyšuje výšku 
rozpočtovaných výdavkov na tento účel. 

Vzhľadom na to, že celkový rozpočet mesta je zostavený ako vyrovnaný, jeho 
realizáciou v praxi by došlo k použitiu finančných prostriedkov poskytnutých štátom na 
prenesený výkon štátnej správy na vlastné výdavky mesta. 

K uvedenému je potrebné uviesť. 

Podľa § 5 ods. l zákona Č. 369/1990 Zb. v platnom znení, na obec možno zákonom 
preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a 
efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné 
materiálne prostriedky. 

Z ustanovenia § 3 zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení (ďalej len "zákon") vyplýva, že fmančné vzťahy štátu 
k rozpočtom obcí sú okrem iného aj dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 
správy. Tieto fmančné vzťahy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho 
rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. 

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa poskytujú na 
základe osobitných predpisov. 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi fmancovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom 
rozpočtovom roku. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet 
zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods. l zákona, t.j. aj dotácie na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy. 

V ustanovení § 5 ods. l zákona je uvedená špecifikácia príjmov rozpočtu mesta. Pod 
písm. g) sú uvedené dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

Z ustanovenia § 5 ods. 3 cit. zákona vyplýva, že príjmy uvedené v odseku l písm. a) 
až f) sa považujú za vlastné príjmy rozpočtu, o použití ktorých rozhoduje mesto samostatne, 
pričom príjmy rozpočtu uvedené vodseku 1 pod písm. g) až j), t.j. aj dotácie na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy, môže mesto použiť len v súlade s účelom, na 
ktorý sa prostriedky poskytli. 

Z ustanovenia § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva, že z výdavkov štátneho rozpočtu sa 
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytujú dotácie 
obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Rozsah, spôsob a ďalšie 
podrobnosti upravuje osobitný predpis. 

Z ustanovenia § 7 ods. l písm. c) zákona vyplýva, že z rozpočtu mesta sa uhrádzajú aj 
výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. 
Zákon stanovuje pre obce a mestá pri zostavovaní rozpočtu povinnosť prednostne zabezpečiť 
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krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených 
osobitnými predpismi. 

Podľa § 10 ods. 7 zákona, rozpočet obce podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný 
alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo 
prebytkový. 

Poukazujúc na vyššie citované zákonné ustanovenia možno uzavrieť, že vzhľadom na 
striktné podmienky stanovené v osobitných predpisoch pre dotácie ako príjem rozpočtu mesta 
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, javí sa ako v rozpore s § 5 ods. 1 
písm. g) zákona a § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. Ináč povedané, v 
schválenom rozpočte sa vopred počíta s vyššími príjmami (dotáciami zo štátneho rozpočtu), 
ako sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné konštatovať, že je dôvodné požadovať pri 
príprave a schvaľovaní vyrovnaného rozpočtu, aby medzi príjmami a výdavkami na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy nevznikli rozdiely. 

Vzhľadom na skutočnosť, že schválený rozpočet mesta vykazuje nesúlad medzi 
príjmami a výdavkami z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, 
možno konštatovať, že uznesenie MsZ v Prešove číslo 308/2012 zo dňa 17.12.2012 je 
nezákonné v ustanovení § 5 ods. 1 písm. g), ods. 3 veta štvrtá zákona č. 583/2004 Z.z. 
Dôvodná je argumentácia Mesta Prešov, že vzhľadom na celkový rozpočet mesta, ktorý je 
zostavený ako vyrovnaný, by jeho realizáciou v praxi došlo k použitiu finančných 
prostriedkov poskytnutých štátom na prenesený výkon štátnej správy na vlastné výdavky 
mesta. 

Mesto Prešov vo svojom stanovisku k dôvodom realizácie práva primátora mesta 
pozastaviť výkon uznesenia MsZ Č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 uviedlo, v čom spočíva 
zjavná nevýhodnosť schváleného uznesenia pre Mesto Prešov. 

K uvedenému stanovisku o zjavnej nevýhodnosti možno konštatovať, že v stanovisku 
vymenované programy, resp. prípady vykazujú znaky nezákonnosti a to s poukazom na § 7 
ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 

Zákon č. 583/2004 Z.z. v § 14 ods. 2 umožňuje príslušnému orgánu mesta v priebehu 
rozpočtového roku prijímať rozpočtové opatrenia. Tieto sú v citovanom zákonnom ustanovení 
presne špecifikované. 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z 
ktorého vyplýva, že rozpočtovým opatrením sa môžu povoliť výdavky nevyhnutné pre 
hospodárstvo Slovenskej republiky a nezabezpečené v štátnom rozpočte. 

Je zrejmé, že zákonodarca chápe rozpočtové opatrenie ako opatrenie, ktoré je 
nevyhnutné z hľadiska hospodárskeho a ktorým sa reaguje na výdavky, ktoré neboli zahrnuté 
do štátneho rozpočtu. 

Ak ide o výdavky, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov a ktoré Mesto 
Prešov zo zákona je povinné uhrádzať resp. vyplývajú z uzavretých zmlúv, je dôvodné 
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očakávať, že tieto výdavky by mali byť zahrnuté do rozpočtu a nemajú byť riešené 
rozpočtovými opatreniami. 

Poukazujúc na vyššie uvedené, možno konštatovať, že uznesenie MsZ v Prešove číslo 
308/2012 zo dňa 17.12.2012 je v rozpore s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 
583/2004 Z.z. v platnom znení. 
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