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422 - Oddelenie rozpočtovej regulácie a analýz územnej samosprávy 
TU 

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Bratislava 
            Ing. Lakotová /2331 12.5.2021

Vec 
Substanovisko k žiadosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa 
 

K žiadosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa o usmernenie ohľadom možnosti objednávania a fakturovania 
služieb z podnikateľskej činnosti jej príspevkovej organizácie predkladáme za odd. 421 nasledovné 
substanovisko. 
 
Podľa § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) príspevková organizácia hospodári 
podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a 
prostriedky prijaté od iných subjektov. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v 
takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. Príspevok je poskytovaný zriaďovateľom len na hlavnú činnosť 
príspevkovej organizácie. 
 
Príspevková organizácia môže v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. vykonávať so súhlasom 
zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené 
zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. 
 
Zákon č. 523/2004 Z. z. neobsahuje ustanovenie, ktoré by zamedzovalo zriaďovateľovi objednávať si u svojej 
príspevkovej organizácie služby poskytované v rámci jej podnikateľskej činnosti. Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 
523/2004 Z. z. ak osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia 
poskytujú svoje výkony odplatne v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že ak si zriaďovateľ objednáva od svojej príspevkovej 
organizácie služby poskytované v rámci jeho podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú financované z príspevku 
zriaďovateľa, môžu byť tieto služby predmetom fakturácie.  
 
 

     
     

Mgr. Jana Zwiržinová 
vedúca oddelenia 

 
 
Funkcia titul, meno a priezvisko podpis 
zamestnanec Ing. Zdenka Lakotová  

 


