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VEC :  

SPOLUFINANCOVANIE JUHOVÝCHODNÉHO OBCHVATU MESTA – STANOVISKO  

 

 

 V zmysle verejne dostupných informácií k procesnému postupu pri vybudovaní 

juhovýchodného obchvatu Mesta Stará Ľubovňa (prepojenia Prešovskej ulice (smer od Prešova) s ulicou 

Levočskou (smer Nová Ľubovňa, Jakubany) predkladám písomné stanovisko k zámeru prevodu majetku 

mesta, finančných prostriedkov vo výške 1 mil. € pre vyšší územný celok, Prešovský samosprávny kraj, 

so sídlom Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, IČO: 37870475, v zastúpení PaedDr. Milan Majerským, 

PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja.   

 

 V odbornom pohľade upriamujem pozornosť na legislatívny rámec a možnosti poskytovania 

dotácie právnickým osobám. V súlade s ust. § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákona 

o rozpočtových pravidlách“) je možné poskytovať výdavky z rozpočtu obce na výdavky spojené so 

správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta, majetku iných osôb, ktorých mesto užíva na 

plnenie úloh podľa osobitných predpisov. Konkrétne v ust. § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlách, cit. „Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnických osobám, ktorých 

zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja 

územia. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje 

niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, 

havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.“ Novelou zákona sa od 1. januára 2006 rozšírili  

možnosti mesta pri poskytovaní dotácií.  

 

 V súlade s ust. § 18 Osobitosti hospodárenia obcí a vyšších územných celkov zákona 

o rozpočtových pravidlách, ods. 3, 4, 5 cit. „Obec alebo vyšší územný celok môžu združovať prostriedky 

podľa osobitného predpisu. 24) Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte. Obec alebo vyšší 

územný celok uskutočňuje platby podľa uzavretej zmluvy o združení zo zdrojov, ktoré sú oprávnení 

použiť na činnosť vymedzenú v predmete tejto zmluvy. Obec alebo vyšší územný celok vysporiada 

majetok, ktorý získali výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov podľa ods. 3, podľa 

osobitného predpisu 24). § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  
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 Dotácie, ktoré mesto poskytuje, sú verejnými prostriedkami. Definícia verejných prostriedkov 

je uvedená v dvoch základných právnych normách: Pre hospodárenie s verejnými prostriedkami platia 

rozpočtové pravidlá vymedzené v § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy; k základným rozpočtovým pravidlám použitia verejných prostriedkov patrí najmä: 

 účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

 časovosť použitia verejných prostriedkov, 

 hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.  

Aj pri takýchto prevodoch majetku mesto nemôže strácať zo zreteľa všeobecné zásady hospodárneho 

a efektívneho nakladania s majetkom. 

 

 S pozdravom  

 

 

 

Ing. Ján Š i d l o v s k ý, v.r.    

              hlavný kontrolór 
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