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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2018 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Schvaľuje spôsob financovania výdavkov nad normatívny základ, v zmysle 

platného/platných VZN o financovaní škôl a školských zariadení, ktoré vznikajú 

poskytovateľovi výkonov v súvislosti s bezodplatným poskytovaním výkonov 

medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina v zmysle uznesenia 

č. 74/2015 k bezodplatnému poskytovaniu výkonov medzi rozpočtovými 

organizáciami zriadenými mestom Žilina, za podmienky dodržania prioritného 

poskytovania výkonov organizáciám zriadeným mestom Žilina, formou účelových 

dotácií, a to nasledovne: 

 rozpočtové organizácie zriadené mestom Žilina poskytujúce výkony iným 

rozpočtovými organizáciám zriadeným mestom Žilina predložia vždy do 15 

dní po skončení kalendárneho štvrťroka prehľad týchto poskytovaných 

bezodplatných výkonov, spolu s vyčíslením a vydokladovaním jednotlivých 

preukázateľných výdavkov spojených s takto poskytnutými výkonmi za 

uplynulý kalendárny štvrťrok, nad rámec normatívneho financovania1, 

 Mesto Žilina po posúdení výdavkov podľa prvej odrážky upraví rozpočet 

dotknutej rozpočtovej organizácii v najbližšej rozpočtovej zmene, a to 

presunom v rámci schválených účelových dotácií, tzn. dofinancuje tieto 

výdavky nad rámec rozpočtu príslušnej rozpočtovej organizácie, ktorá 

v príslušnom období poskytla bezodplatné výkony inej rozpočtovej 

organizácii zriadenej mestom Žilina. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline prijalo v roku 2015 uznesenie č. 74/2015 k bezodplatnému 

poskytovaniu výkonov medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina, ako 

nástroj efektívneho a hospodárneho riešenia vzájomných vzťahov medzi rozpočtovými 

organizáciami zriadenými mestom Žilina. V zmysle požiadaviek riaditeľov škôl a školských 

zariadení zriadených mestom Žilina je však potrebné taxatívne stanoviť postup 

„dofinancovania“ výdavkov dotknutým rozpočtovým organizáciám, ktoré musia vynaložiť 

v súvislosti s týmto bezodplatným poskytovaním výkonov.  

Návrat k prípadnému vzájomnému odplatnému poskytovaniu výkonov, ktorý je 

prezentovaný ako alternatívny z pohľadu riaditeľov škôl, by priniesol významný nárast 

zbytočných finančných transakcií medzi vlastnými organizáciami mesta a teda aj nárast 

zbytočných fakturačných, účtovných a administratívnych úkonov s tým spojených. 

Bezodplatné poskytovanie výkonov medzi vlastnými organizáciami je logické a efektívne 

v systéme hospodárenia konsolidovaného celku, akým je mesto Žilina. Je však dôležité, aby 

na takýto systém „nedoplácali“ jednotlivé rozpočtové organizácie a teda aby z vlastného 

rozpočtu nefinancovali aktivity iných rozpočtových organizácií. V tomto systéme je dôležité, 

aby výdavky, ktoré musí vynaložiť príslušná rozpočtová organizácia ako poskytovateľ 

bezodplatného výkonu pre inú rozpočtovú organizáciu, boli efektívnym spôsobom 

                                                 
1 platné VZN, resp. napr. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. v platnom znení  



kompenzované v rozpočte poskytovateľa výkonu. V tejto súvislosti je dôležité, aby pre tento 

proces boli jasne definované postupy riaditeľov a ekonómov týchto organizácií. Pritom je 

potrebné súčasne zohľadniť riziko prípadného duplicitného financovania z rozpočtu mesta, 

nakoľko tu by mohlo ísť o porušenie finančnej disciplíny zo strany mesta, minimálne 

v podobe nehospodárneho nakladania s verejnými financiami.  

Materiál sa predkladá ako iniciatívny a má dopad na rozpočet mesta Žilina vo výške 

výdavkov spojených s vzájomným poskytovaním bezodplatných výkonov rozpočtových 

organizácií. Dopad je rovnaký ako by bol v prípade odplatného poskytovania výkonov medzi 

rozpočtovými organizáciami, avšak finančné prostriedky plynúce z poskytovania výkonov 

sú využité transparentne s jasne stanoveným využitím v danej rozpočtovej organizácii.  

Predkladaný návrh je výsledkom rokovania Komisie školstva a mládeže dňa 11.6.2018, 

kde všetci prítomní riaditelia škôl a školských zariadení (odborníci komisie) sa s návrhom 

stotožnili. V celkovom hlasovaní vyšiel tento návrh prijateľnejšie ako návrh na zrušenie 

bezodplatného poskytovania výkonov, ktorý je nesystémový a neefektívny už z dôvodu 

vkladania rôznych výnimiek. 

 

 


