PLÁN MESTA VYSOKÉ TATRY NA ZAVEDENIE EURA
I.
Východiská
Slovenská republika sa k zavedeniu spoločnej meny euro zaviazala súčasne so svojim
vstupom do Európskej únie 1. mája 2004. V roku 2005 bol prijatý Národný plán zavedenia
eura, v roku 2007 bol schválený Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzv. generálny zákon.
Euro sa zavedie 1. januára 2009 systémom „veľký tresk“ to znamená súčasne do
bezhotovostného aj hotovostného styku bez prechodného obdobia. Zákonným platidlom na
území SR sa od 1. 1. 2009 stane euro. Duálny obeh t. j. možnosť súčasného používania
slovenských aj eurových bankoviek a mincí, bude v oblasti hotovostného styku trvať veľmi
krátko, od 1. do 16. januára 2009. Po skončení duálneho obehu bude možné bezplatne
vymeniť korunové bankovky za eurá v bankách do konca roku 2009 a mince do konca júna
2009. NBS bude bankovky vymieňať bez časového obmedzenia a mince do 5 rokov.
Duálne oceňovanie znamená vyjadrovanie peňažných hodnôt súčasne v korunách aj
eurách, ale výlučne vo vzťahu k občanom všade tam, kde sa uvádza peňažná čiastka, cena
alebo hodnota v domácej mene (napr. bankové účty, faktúry, cenové ponuky, katalógy a pod.
Ceny budú prepočítané podľa konverzného kurzu a zaokrúhlené na najbližší eurocent. Duálne
zobrazovanie vo vzťahu k právnickým osobám resp. fyzickým osobám-podnikateľom nie je
povinné. Duálne oceňovanie sa povinne zavedie najneskôr jeden mesiac od stanovenia
konverzného kurzu (s najväčšou pravdepodobnosťou od 1. júla/augusta 2008) povinnosť
pretrváva 12 mesiacov po zavedení eura. Spôsob zobrazovania do 31. 12. 2008 je SKK/EUR
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 je EUR/SKK.
Eurové bankovky a mince: 7 bankoviek v hodnote 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 eur.
8 mincí v hodnote 2 a 1 euro, 50, 20, 5, 2, a 1 cent. Všetky eurové bankovky sú jednotné na
celom území eurozóny, euromince sa líšia svojou rubovou stranou, pretože všetky krajiny
mali možnosť pri výrobe nových mincí uplatniť svoje národné motívy. Mince v hodnote 1, 2
a 5 centov budú zobrazovať Kriváň, mince s hodnotou 10, 20 a 50 centov Bratislavský hrad
a mince s hodnotou 1 a 2 eurá motív dvojkríža na trojvrší.
Po prevode korunových hodnôt na eurá k 1. 1. 2009 sa môže použiť len konverzný
kurz, ktorý stanoví neodvolateľne Rada EÚ a bude stanovený ako koeficient so šiestimi
platnými číslicami. Bude vyjadrovať ekvivalent jedného eura v korunách t. j. 1 EUR =
XX,XXXX SKK.
Zavedenie eura neovplyvní platnosť zmlúv ani iných právnych nástrojov. Všetky
zmluvy, ktoré obsahujú údaje v slovenských korunách budú po zavedení eura naďalej platné.
Hodnoty v korunách sa budú považovať za hodnoty v eurách prepočítané podľa konverzného
kurzu.
Peňažné sumy, ktoré boli stanovené v korunách, ale ktoré majú byť zaplatené alebo
účtované v eurách, sa zaokrúhlia na najbližší eurocent. Zaokrúhli sa konečná hodnota, nie
čiastkové položky. Pri zavádzaní eura sa uskutočnia všetky kroky, aby zavedenie eura nebolo
zneužité na zvýšenie cien.
Zásada nepoškodiť občana bude za osobitných podmienok platiť pri platbách vo
vzťahu občan – verejná správa. Platby sa v prospech občana budú zaokrúhľovať na 10
eurocentov smerom nahor, platby v prospech verejnej správy naopak, na 10 eurocentov
smerom nadol. Postup v prospech občana nebude platiť pri porušení všeobecne záväzných
právnych predpisov a z toho vyplývajúcich pokút, penále a iných sankcií.
Všetky subjekty sú zodpovedné za zavedenie eura vo svojej pôsobnosti, náklady
spojené so zavedením eura znáša každý subjekt v súkromnom či verejnom sektore sám.
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Etický kódex pre zavedenie eura znamená, že jeho signatári sa zaväzujú k tomu, že
zavedenie eura nezneužijú na neodôvodnené cenové pohyby produktov a služieb, že
k duálnemu zobrazovaniu pristúpia v čo najkratšom termíne, že prepočty z národnej meny
budú vykonávať dôsledne a s maximálnou možnou presnosťou. K Etickému kódexu môžu
pristúpiť podľa vlastného uváženia aj mestá a obce.
Mesto Vysoké Tatry ďalej len „mesto“ sa hlási ku svojej zodpovednosti
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II.
Funkcie mesta pri zavedení eura
Ako subjekt verejnej správy preberá zodpovednosť za hladké zavedenie eura na
úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté,
a to voči externým i interným partnerom.
Ako zriaďovateľ rozpočtových organizácií preberá zodpovednosť za účinnú pomoc
pri zabezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám
hladké zavedenie eura v ich podmienkach a zároveň za výkon dohľadu pri plnení
plánu zavedenia eura.
Ako zamestnávateľ preberá zodpovednosť predovšetkým za podrobné informovanie
svojich zamestnancov o pripravovanom duálnom zobrazení platov a o jeho pravidlách,
ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa schváleného konverzného kurzu.
Ako zakladateľ obchodných spoločností nesie zodpovednosť v rozsahu
rozhodovacích právomocí a vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty majetkových podielov
v novej mene. Pri 100 %-nom vlastníctve obchodných spoločností ide o zodpovednosť
mesta a dohľad nad zavedením eura v nich.

III.
Oblasti zodpovednosti a úlohy mesta
1. Legislatívno-právna oblasť:
• Všeobecná oblasť
• Legislatívne normy mesta
• Zmluvné vzťahy
• Majetok, majetkové podiely
V rámci legislatívno-právnej oblasti orgány mesta a jeho zamestnanci vykonajú najmä
tieto úlohy:
a) oboznámenie s obsahom Národného plánu zavedenia eura v SR, s obsahom
„generálneho zákona“ o zavedení eura v SR
b) schválenie plánu mesta ako aj plánu jeho rozpočtových organizácií a obchodných
spoločností na zavedenie eura, pribežné oboznamovanie s novými alebo
novelizovanými zákonmi
c) revízie VZN, rozhodnutí, interných smerníc
d) inventarizácia obsahu zmluvných vzťahov, inventarizácia majetkových podielov
e) premena, prepočet a zaokrúhlenie menovitých hodnôt vkladov do imania
a základného imania spoločností z korún na euro
2. Ekonomická oblasť:
• Rozpočet
• Účtovníctvo
• Inventarizácia majetku
• Dane a poplatky
• Finančné doklady
• Pokladňa
• Ekonomická štatistika, výkazníctvo
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• Konzultácie s auditorom
V rámci ekonomickej oblasti orgány mesta a jeho odborní zamestnanci vykonávajú
najmä tieto úlohy:
a) kvantifikácia výdavkov spojených so zavedením eura, príprava viacročného
rozpočtu, inventarizácia majetku, inventarizácia daňových pohľadávok, sadzieb
daní a poplatkov, tlačív a formulárov a pod.
b) kontrola a zmena platobných výmerov
c) konverzia archivovaných dát pre potrebu historického porovnávania, analýzy,
rozpočtovanie a iné procesy riadenia v meste
3. Hospdársko-administratívna oblasť
• Finančno adminisratívna dokumentácia
• Povinné duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt
• Ľudské zdroje
• Materiálne zabezpečenie
• Hotovostný peňažný obeh
V rámci Hospodársko-administratívnej oblasti orgány mesta a jeho odborní
zamestnanci vykonávajú najmä tieto úlohy:
a) kontrola cenníkov v sociálnych službách a v oblasti kultúry
b) kontrola a úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach, v oblasti
bytového hospodárstva
c) zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania
d) zmena platového poriadku, preškolenie zamestnancov
4. Technická oblasť
• Informačné systémy
V rámci Technickej oblasti orgány mesta a jeho odborní zamestnanci vykonávajú
najmä tieto úlohy:
revízie informačných systémov mesta, identifikácia potrieb na ich úpravu
5. Komunikácia
V rámci komunikácie s občanmi orgány mesta a jeho odborní zamestnanci vykonávajú
najmä tieto úlohy:
a) trvalé informovanie občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni –
zmena VZN, zmena platobných výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov,
poplatkov za služby, zmena platieb za prenájmy bytov a nebytových priestorov,
zmena poplatkov v sociálnej, školskej, kultúrnej a iných oblastiach.
b) Vytvorenie priestoru na dialóg s občanmi o eure pri vybavovaní rozličných
záležitostí občanov
c) Spolupráca s miestnymi spolkami a organizáciami
d) Komunikácia s tzv. ohrozenými skupinami, napr. dôchodcami, sociálne
odkázanými občanmi a pod.
6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach
V rámci dohľadu a kontroly nad zavedením eura v miestnych podmienkach orgány
mesta a jeho odborní zamestnanci vykonávajú najmä tieto úlohy:
a) podrobné oboznámenie všetkých zainteresovaných s pravidlami prepočtu korún na
eurá a s pravidlami duálneho oceňovania
b) výkon kontroly nad dodržiavaním pravidiel duálneho oceňovania na trhových
miestach
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c) umiestnenie tabúľ s konverzným kurzom na viditeľnom mieste na mestskom úrade
a trhových miestach
d) postup v rámci zákonných kompetencií mesta voči porušovateľom pravidiel.
IV.
Schválenie eurotímu
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zloženie pracovnej skupiny, zodpovedajúcej za
prípravu na hladké zavedenie eura v nasledujúcom zložení:
Vedúci skupiny: primátor mesta
Členovia :
člen finančnej komisie
predseda komisie správy mestského majetku
prednosta MsÚ
hlavný kontrolór
ekonóm
právnik
informatik
riaditelia organizácií založených mestom
V.
Pristúpenie k etickému kódexu
Mesto sa po zvážení všetkých dostupných informácií rozhodlo v plnom rozsahu
pristúpiť k Etickému kódexu pri zavedení eura v SR.
Zaväzuje sa, že zavedenie eura nezneužije na neodôvodnenie zvýšenie miestnych daní
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ani na zvýšenie poplatkov za iné
služby a produkty, ktorých stanovovanie je v kompetencii mesta.
Zaväzuje sa, že k duálnemu zobrazovaniu pristúpi v čo najkratšom možnom termíne
a že využije všetky možnosti na to, aby pomohlo občanom a právnickým osobám na svojom
území k hladkému zavedeniu eura na území mesta.
Úplné znenie Etického kódexu je prílohou tohto plánu.
VI.
Monitorovanie postupu mesta pri príprave na zavedenie eura
Členovia eurotímu budú o postupe prác informovať primátora mesta priebežne,
minimálne raz za mesiac.
Primátor bude o postupe prác informovať mestské zastupiteľstvo, minimálne raz za
štvrťrok.
Hlavný kontrolór bude vykonávať v zmysle plánu svojej činnosti kontrolu a
polročne informovať MZ o plnení plánu na zavedenie eura mesta, rozpočtových organizácií
a obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta.
VII.
Harmonogram úloh a kontrolné termíny jeho plnenia
Podrobný harmonogram úloh je prílohou tohto plánu.
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VIII.
Plány na zavedenie eura v organizáciách mesta
Rozpočtové organizácie a obchodné spoločnosti so 100-nou účasťou mesta spracujú
v náväznosti na plán mesta svoje plány na zavedenie eura. Mesto poskytne organizáciám
metodickú pomoc a bude vykonávať dohľad a kontrolu nad plnením plánov jednotlivých
organizácií.

Prílohy: Harmonogram úloh mesta pri zavedení eura v Slovenskej republike
Etický kódex pre zavedenie eura

