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V súlade s § 18f písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladá hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu      
 

 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín  

za I. polrok 2012. 
 
 
Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín realizoval kontrolnú činnosť v I. polroku 2012 v súlade 
s Plánom kontrolnej  činnosti hlavného  kontrolóra  Mesta  Trenčín  na  obdobie  od 1.1.2012  
do 30.6.2012, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.276 zo dňa 
24.11.2011. 
Plán kontrolnej činnosti vychádzal z programového rozpočtovania Mesta Trenčín, hlavnou 
náplňou kontrolnej činnosti počas sledovaného obdobia bolo vykonanie následných finančných 
kontrol podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o finančnej kontrole), účelom  ktorých bola kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne 
platnými právnymi predpismi a vnútornými normami riadenia, so zameraním na dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.  
 
Základným účelom plánu kontrolnej činnosti bolo určenie hlavných zámerov, úloh a kontrolných 
akcií, smerujúcich na zabezpečenie účinného výkonu nezávislej kontrolnej činnosti v pôsobnosti 
samosprávy Mesta Trenčín. V prvom polroku 2012 boli v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra vykonané kontroly v súlade so strategickým zámerom, orientované na 
efektívnosť v samospráve Mesta Trenčín. V pláne bola zahrnutá aj kontrola plnenia opatrení, 
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených externou kontrolou NKÚ SR. 
 
Finančnými kontrolami sa Útvar hlavného kontrolóra zameral na hodnotenie správnosti, 
objektívnosti a pravdivosti vykazovania údajov vo finančných výkazoch v nadväznosti na 
skutočný stav majetku, záväzkov, zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom 
a dodržiavania rozpočtu v samospráve Mesta Trenčín a správnosti zostavenia záverečného 
účtu za rok 2011, overenia vernosti a pravdivosti obrazu o majetkovej, výnosovej a finančnej 
situácii a výsledok bol využitý ako podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2011. 
 
Kontroly vykonané v I. polroku 2012 
 

1. Kontrola v súlade s §18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  k návrhu 
záverečného účtu mesta pred jeho schválením v zastupiteľstve. 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR v roku 
2011. 

3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalšie kontrolné činnosti na          
základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín. 

4. Kontrola plnenia uznesení mestskej rady.  

5. Kontroly hospodárenia za rok 2010 v Centre voľného času. 

6. Kontroly hospodárenia za rok 2010 v ZŠ Východná. 

7. Kontrola hospodárenia za rok 2010 vo vybraných kultúrnych strediskách. 

Poradie následných finančných kontrol v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Trenčín nemalo pre výkon kontroly záväzný charakter. Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2012 
bol splnený. Výsledný materiál z  vykonaných následných finančných kontrol bol priebežne 
predkladaný v súlade s platnou legislatívou. 
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1. Kontrola v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v zastupiteľstve. 

Kontrolovaný subjekt:  Mesto Trenčín 
Kontrolované obdobie:  Rok 2011 
 
Účelom kontroly bolo preverenie zákonnosti zostavenia Záverečného účtu Mesta                                                       
Trenčín v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
V súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo 
povinnosťou  obce zverejniť rozpočet a záverečný účet najmenej 15 dní pred jeho schválením 
spôsobom  v obci obvyklým tak, aby sa mohli obyvatelia obce k nemu vyjadriť. Záverečný účet 
mesta Trenčín za rok 2011 bol zverejnený zákonným spôsobom na vývesnej tabuli Mesta 
Trenčín. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušným ustanovením § 16 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahoval všetky náležitosti podľa § 
16 ods. 5 tohto zákona. Záverečný účet mesta spĺňal kritériá jeho tvorby a čerpania, pričom 
neboli preukázané zásadné nedostatky, vyjadroval rozpočtové hospodárenie Mesta Trenčín, 
stav majetku a záväzkov Mesta Trenčín. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Trenčín, ktoré boli 
súčasťou závierky objektívne vyjadrovali vykonané zmeny a  skutočné čerpanie rozpočtu.  
V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bolo hlavným kontrolórom mesta odporučené mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť 
prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2011 s výrokom „celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“. 
O kontrolných zisteniach bola v zmysle § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole vypracovaná  
Správa o výsledku kontroly. 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR 
v roku 2011 

 

Kontrolovaný subjekt:   Mesto Trenčín  
Kontrolované obdobie:   Rok 2011, 2012 
 

Účelom kontroly bolo preveriť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených 
kontrolou vykonanou NKÚ v dňoch 15.2.2011 až 21.4.2011 v Meste Trenčín.  
Za účelom odstránenia nedostatkov bolo vydané  Rozhodnutie primátora Mesta Trenčín 
č. 22/2011 – Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ SR v roku 2011. 
Následne bola NKÚ SR zaslaná „Správa o splnení, resp. plnení prijatých opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov kontrolou NKÚ SR v Meste Trenčín“. Kontrolou Rozhodnutia 
primátora Mesta Trenčín č. 22/2011  bolo zistené, že z celkového počtu 11 opatrení bolo 6 
opatrení splnených, 4 opatrenia sú plnené čiastočne a 1 opatrenie nebolo vyhodnotené 
z  dôvodu nezrealizovania žiadneho kapitálového transferu v roku 2012.  
O kontrolných zisteniach bola v zmysle § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole  vypracovaná 
Správa o výsledku kontroly. 

3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalšie kontrolné činnosti na          
základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín 

 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Trenčín 
Kontrolované obdobie:   I. polrok 2012 
 
Účelom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení v súlade s čl.13, ods.2 Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v platnom znení a v súlade s čl. 14 ods.1 novelizovaného 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a zároveň preveriť dodržiavanie 
Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
ktorý je prílohou č. 1  Príkazu prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007  k postupu pri 
oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za I. polrok 
2012. 
Kontrolou plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2012 bolo zistené, že 
uznesenie č.450 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 29.5.2012 k Návrhu na 
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schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na 
uskutočnenie prác – vybudovanie   kotolne  na  biomasu  –  ZŠ  Na  Dolinách  v  Trenčíne  
realizovanej  postupom verejnej súťaže je v sledovaní.  V kontrolovanom období  I. polroku 
2012 boli vykonané 4 opravy uznesení Mestského zastupiteľstva.  Opravy uznesení nemali 
vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením, boli v súlade s čl. 2, ods.1 písm. c) 
Postupu pri oprave chýb. Útvar právny a matriky pri oprave chýb v uzneseniach postupoval 
v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. d) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach. 
V zmysle § 21 ods. 1 zákona o finančnej kontrole  bol o výsledku vykonanej kontroly 
vypracovaný Záznam.  

4. Kontrola plnenia uznesení mestskej rady 

Kontrolovaný subjekt:    Mesto Trenčín 
Kontrolované obdobie:   I. polrok 2012 
 
Účelom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení v súlade s čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku  
Mestskej rady v Trenčíne v platnom znení a opravy uznesení Mestskej rady a preveriť 
dodržiavanie Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, ktorý je prílohou č. 1  Príkazu prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007  
k postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
za I. polrok 2012. 
Kontrolou plnenia uznesení MsR za I. polrok 2012 bolo zistené, že uznesenie č. 170, bod C) zo 
zasadnutia MsR dňa 5.4.2012 k  Návrhu Územného plánu Mesta Trenčín a  VZN č.1/2012 
o Územnom pláne Mesta Trenčín (ÚPN Mesta Trenčín) je v sledovaní. V kontrolovanom období 
I. polroka 2012 neboli vykonané žiadne opravy v uzneseniach. 
V zmysle § 21 ods. 1 zákona o finančnej kontrole  bol o výsledku vykonanej kontroly 
vypracovaný Záznam.  
 

5. Kontrola hospodárenia za rok 2010 v Centre voľného času 

Kontrolovaný subjekt:   Centrum voľného času Trenčín 
Kontrolované obdobie:   rok 2010 
 
Cieľom kontroly bolo preveriť súlad dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami v Centre voľného času pridelenými zo štátneho rozpočtu 
a rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských 
zariadení a zákona č. 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V kontrolovanom subjekte bolo preukázané porušovanie platnej legislatívy tak, ako je v správe 
uvádzané. Preukázané bolo porušenie finančnej disciplíny zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31, písm. j) nehospodárne, 
neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Podľa § 30, ods. 2 citovaného 
zákona za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu 
verejnej správy. 
O kontrolných zisteniach bola v zmysle § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole  vypracovaná 
Správa o výsledku kontroly. 
 
 
6. Kontrola hospodárenia za rok 2010 v ZŠ Východná 

Kontrolovaný subjekt:   Základná škola Východná Trenčín 
Kontrolované obdobie:   rok 2010 

Účelom kontroly bolo preverenie súladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami v základnej škole  pridelených zo štátneho 
rozpočtu a rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl 
a školských zariadení a zákona č. 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V predmete kontroly bola zohľadnená 
skutočnosť, že v kontrolovanom subjekte bola realizovaná kontrola v roku 2010. 
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V kontrolovanom subjekte bolo preukázané porušovanie platnej legislatívy tak, ako je v správe 
uvádzané. Preukázané bolo porušenie finančnej disciplíny zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31, písm. j) nehospodárne, 
neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Podľa § 30, ods. 2 citovaného 
zákona za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu 
verejnej správy. Pracovný poriadok kontrolovaného subjektu bol s platnou legislatívou 
zosúladený a upravený v  roku  2011.  
O kontrolných zisteniach bola v zmysle § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole  vypracovaná 
Správa o výsledku kontroly. 
 

7. Kontrola hospodárenia za rok 2010 vo vybraných kultúrnych strediskách 

Kontrolovaný subjekt:   Mesto Trenčín 
Kontrolované obdobie:   rok 2010 
 
Účelom kontroly bolo zistiť stav dodržiavania záväzných právnych predpisov, porovnanie súladu 
pri poskytovaní a zúčtovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta s  platnými právnymi 
predpismi.   
Kontrolou  hospodárenia za rok 2010 vo vybraných kultúrnych strediskách bolo zistené, že 
kultúrne strediská sú občianske združenia, samostatné hospodáriace právne subjekty. 
Kontrolná pôsobnosť útvaru hlavného kontrolóra je len na finančné prostriedky poskytnuté 
mestom. Zhodnotením celkovej úrovne agendy súvisiacej s kultúrnymi strediskami bolo 
kontrolou zistené, že táto je vedená nedostatočne, netransparentne. Nedôsledne sa sledovali 
finančné prostriedky poskytnuté mestom. V roku 2010 útvar kultúry sporadicky sledoval činnosti 
kultúrnych stredísk, nesledoval resp. nepreveroval opodstatnenosť zúčtovaných nákladov na 
činnosti kultúrnych stredísk, ktoré si mesto objednalo a následne financovalo na základe 
zmluvy. 
O kontrolných zisteniach bola v zmysle § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole  vypracovaná 
Správa o výsledku kontroly. 

 

Na základe výsledkov vykonaných kontrol za I. polrok 2012 hlavný kontrolór Mesta 
Trenčín uložil kontrolovaným subjektom povinnosť prijať konkrétne a účinné opatrenia 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a zároveň im uložil 
povinnosť predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou.  

 

Kontrolné činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v zmysle zákona č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach 

V podmienkach samosprávy mesta Trenčín sa pri evidencii a vybavovaní sťažností postupovalo 
v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a  Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2010 
o sťažnostiach v platnom znení. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri evidencii, 
vybavovaní a kontrole sťažností v I. polroku 2012 postupoval v zmysle vyššie uvedeného 
zákona a smernice. V centrálnej evidencii sťažností na útvare hlavného kontrolóra bolo v  I. 
polroku 2012 zaevidovaných 6 sťažností. Z uvedeného počtu zaevidovaných sťažností boli  
kvalifikované: 
 3 sťažnosti ako neopodstatnené (sťažnosť na postup Mestskej polície pri riešení dopravného 

priestupku zaparkovaného vozidla, sťažnosť na nečinnosť mesta–Mestského úradu pri 
riešení protiprávneho vzťahu spôsobeného susedmi vo veci zelene, sťažnosť na 
zamestnanca stavebného úradu pri výkone štátneho stavebného dohľadu),   

 2 sťažnosti boli odložené (sťažnosť na nezodpovedný prístup majetkového útvaru odložená 
podľa § 6 ods.3 vyššie citovaného zákona z dôvodu písomného oznámenia od sťažovateľov, 
že netrvajú na jej vybavení, sťažnosť na postup Mestskej polície odložená podľa § 5 ods. 7 
z dôvodu, že sťažovateľom nebola do 5 pracovných dní písomne potvrdená podpisom).  

 1 sťažnosť (vo veci stavebného konania) bola v čase spracovania  správy v šetrení.  

Oznámenia výsledku prešetrenia sťažností boli sťažovateľom zaslané v zákonom stanovenej 
lehote. V porovnaní s I. polrokom 2011 bolo o 14 zaevidovaných sťažností menej. 
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Kontrolné činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v zmysle  v zmysle zákona 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

V podmienkach samosprávy mesta Trenčín sa pri evidencii a vybavovaní petícií postupovalo 
v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a primerane bol 
použitý zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernica primátora Mesta Trenčín č. 9/2010 
o sťažnostiach v platnom znení. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri evidencii, 
vybavovaní a kontrole petícií v I. polroku 2012 postupoval v zmysle vyššie uvedených zákonov 
a smernice. V centrálnej evidencii petícií na útvare hlavného kontrolóra boli v I. polroku 2012 
zaevidované 3 petície.  
 Petícia občanov obce Soblahov vo veci vyjadrenia nesúhlasu s plánovaným zámerom mesta 

prenajať nehnuteľnosť v k.ú. Soblahov – budova chaty s priľahlými pozemkami, za účelom 
poskytovania sociálnych služieb osobám, ktoré nemajú zabezpečené základné životné 
potreby a zriadiť nocľaháreň.  
S účinnosťou 1.1.2012 Mesto Trenčín zriadilo nocľaháreň pre občanov bez domova na 
Nešporovej ulici, ktorú spravujú Sociálne služby Mesta Trenčín. 

 Petícia občanov, majiteľov bytov v Trenčíne na sídlisku Sihoť proti zmene vykurovacej 
základe v objekte kotolne Považská.  
Občania, ktorí podpísali petíciu, nemajú postavenie dotknutého orgánu, ale v územnom 
konaní vystupujú ako účastníci konania, ktorí majú oprávnenie využívať osobitné procesno-
právne prostriedky, napríklad podávať námietky v konaní. Vzhľadom na prejavený záujem 
obyvateľov o priebeh a výsledok územného konania bude Mesto Trenčín, nad rámec svojich 
zákonných povinností, doručovať na adresu petičného výboru záväzné stanoviská všetkých 
dotknutých orgánov. Týmto bola zároveň vybavená petícia z decembra 2011, týkajúca sa 
toho istého problému. 

 Petícia za obnovenie územného konania a pozastavenia realizácie stavby. 
V čase spracovania  správy bola petícia v šetrení. 

Výsledky vybavenia petícií osobám určeným na zastupovanie v styku pri vybavovaní petície bol 
písomne zaslaný v zákonom stanovenej lehote. V čase spracovania správy jedna petícia nebola 
uzavretá. V porovnaní s I. polrokom 2011 bolo o 2 zaevidované petície menej. 

 
Na útvare hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo v I. polroku 2012 v zmysle platných právnych 
predpisov zaevidovaných 11 ďalších podnetov a žiadostí od občanov mesta, ktoré nespĺňali 
náležitosti sťažnosti  alebo petície  v  zmysle  uvedených   právnych  predpisov. Všetky  tieto 
podania  od  občanov mesta  boli  prešetrené a vybavené  v zákonom stanovenej lehote. Útvar  
hlavného  kontrolóra zaznamenal ďalej 9 osobných návštev občanov a 9 telefonických  žiadostí, 
spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru 
hlavného kontrolóra poradili žiadateľom v prípadoch, keď to bolo možné, ako by mali 
postupovať pri riešení problémov.  
 

Vybavovanie sťažností súvisiacich s pôsobnosťou mestských rozpočtových organizácií: 

Školské zariadenia Mesta Trenčín, m.r.o. v I. polroku 2012 neevidovali žiadnu sťažnosť 
v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.  
Sociálne služby Mesta Trenčín, m.r.o. v I. polroku 2012 evidovali 1 sťažnosť v zmysle zákona 
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
Mestské hospodárstvo a správa lesom, m.r.o. Trenčín neevidovalo žiadnu sťažnosť v zmysle 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
 
 
Ostatné činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín  

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín periodicky spolupracuje s  Najvyšším kontrolným 
úradom Slovenskej republiky po stránke metodickej a odbornej. Zamestnanci útvaru sa 
v mesiaci máji zúčastnili na odbornom seminári, cieľom ktorého bolo oboznámenie 
a interpretovanie novely zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá pre všetky orgány verejnej správy zaviedla od 
1.3.2012 nové povinnosti týkajúce sa výkonu predbežnej finančnej kontroly. Hlavný kontrolór 
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predkladal poslancom Mestského zastupiteľstva v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanoviská. 

 
Kontrolné akcie a výkon kontroly bol v sledovanom období zameraný predovšetkým na 
dodržiavanie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 
Mesta Trenčín: 
 Zákon č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
 Zákon č. 851990 Zb. o petičnom práve. 
 Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 Opatrenie ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, Opatrenie ministerstva financií SR č. 
1407/2003-92. 

 Výnosy ministerstva financií, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o rozpočtových pravidlách. 

 VZN č. 8/2006 - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín.   
 VZN č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.  
 Smernica primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom riadení a finančnej kontrole 

v platnom znení. 
 Smernica primátora Mesta Trenčín č. 10/2008 na vedenie účtovníctva v platnom znení. 
 Smernica primátora  Mesta Trenčín č. 11/2008 o obehu účtovných dokladov v platnom 

znení. 
 Smernica primátora Mesta Trenčín č. 9/2010 o sťažnostiach.  
 Smernica primátora Mesta Trenčín č.12/2010 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín. 
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín. 
 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  
 Rokovací poriadok Mestskej rady v Trenčíne. 
 Postup pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne. 
 
 

 

 
 


