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Kontrolovanie finančnej disciplíny rozpočtových a príspevkových 
organizácií mestskej časti 

 
 
     Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, 
ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na 
rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s 
prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.  
 
     Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej 
menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, 
rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom.  
 
     V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je subjekt verejnej správy 
povinný  pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť  
a účinnosť ich použitia.   
 
     Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami 
prijatými od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a 
výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o 
štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom 
     Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku 
hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté 
od iných subjektov. 
     Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a 
predkladajú účtovnú závierku. 
 
     Vykonávanie kontroly  dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami riadi zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
Na realizáciu kontroly v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených mestskou 
časťou volí miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov podľa §18 ods.1 hlavného kontrolóra obce.     
     Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s 
majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,  kontrola príjmov, výdavkov a 
finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,  kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení 
obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podliehajú aj 
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou.  
     Hlavný kontrolór predkladá priamo miestnemu zastupiteľstvu správy o výsledkoch 
kontrol, vykonávaných podľa plánu kontrolnej činnosti. Pri zistení nedostatkov zabezpečuje 
ich odstránenie prostredníctvom opatrení.  


