
EURO SMERNICA OBCE MOJZESOVO 
I.                   VÝCHODISKÁ 
 
Slovenská republika sa k zavedeniu spoločnej meny euro zaviazala súčasne so svojím vstupom do EÚ 1. mája 
2004. NR SR 28.11.2007 schválila zákon o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý bol zverejnený v Z.z. pod č. 659/2007 s účinnosťou od 1.1.2008 – označovaný tiež ako „generálny zákon“. 
MF SR vyhláškou č. 75/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania 
peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely. 
Obec preberá zodpovednosť za organizačnú a obsahovú prípravu na zavedenie eura v rozsahu svojich 
samosprávnych kompetencií v podmienkach vlastného sídla, vrátane zavedenia eura v rozpočtovej organizácii. 
V r. 2008 a 2009 sa obec zaväzuje vyčleniť na tento účel dostatočné vlastné finančné, materiálne a ľudské zdroje. 
Plán obce na zavedenie eura rešpektuje všetky prnicípy Národného plánu zavedenia eura v SR a zohľadňuje 
všetky ďalšie v súčasnosti dostupné informácie o procese zavedenia eura. 
  
II.                FUNKCIE OBCE PRI ZAVEDENÍ EURA 
 
Ako subjekt verejnej správy, preberá obec 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 rozpočtovej organizácie /ZŠ/ preberá obec zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení 
všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia tejto organizácii hladké zavedenie eura v jej podmienkach a zároveň 
za výkon dohľadu pri plnení plánu obce a vlastného plánu rozpočtovej organizácie na zavedenie eura. 
Ako zamestnávateľ,  preberá obec zodpovednosť predovšetkým za podrobné informovanie svojich zamestnancov 
o pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a o jeho pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa 
schváleného konverzného kurzu.  
  
III.             OBLASTI ZODPOVEDNOSTI A ÚLOHY OBCE 
 
Obec určuje nasledovných šesť hlavných oblastí svojej zodpovednosti: 
1. Legislatívno-právna oblasť 
2. Ekonomická oblasť 
3. Hospodársko-administratívna oblasť 
4. Technická oblasť 
5. Komunikácia 
6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach. 
  
1. Legislatívno-právna oblasť 
a/ Všeobecná oblasť 
b/ Legislatívne normy obce 
c/ Zmluvné vzťahy 
d/ Majetok, majetkové podiely 
V rámci legislatívno-právnej oblasti obec, jeho orgány a odborní pracovníci, vykonajú tieto úlohy: 
•         oboznámenie s obsahom Národného plánu zavedenia eura v SR, s obsahom „generálneho zákona“ 
o zavedení eura v SR 
•         schválenie plánu obce, priebežné oboznamovanie s novými alebo s novelizovanými zákonmi 
•         revízie VZN, rozhodnutí starostov, interných smerníc 
•         inventarizácia obsahu zmluvných vzťahov a dohôd obce, inventarizácia majetku. 
  
  
2. Ekonomická oblasť 
a/ Rozpočet 
b/ Účtovníctvo 
c/  Inventarizácia majetku 
d/ Dane a poplatky 
e/ Finančné doklady 
f/ Pokladňa 
g/ Ekonomická štatistika, výkazníctvo 
h/ Konzultácie s audítorom, kontrolórom. 
V rámci ekonomickej oblasti obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy: 
•         kvantifikácia výdavkov a schválenie rozpočtu spojených so zavedením eura, príprava viacročného rozpočtu 
obce na roky 2009 – 2011, inventarizácia majetku, inventarizácia sadzieb daní a daňových pohľadávok, ako aj 
poplatkov, tlačív a formulárov apod.  
•         kontrola a zmena platobných výmerov 



•         konverzia archivovaných dát pre potrebu historického porovnávania, analýzy, rozpočtovanie a iné procesy 
riadenia v obci. 
  
3. Hospodársko-administratívna oblasť 
a/ Finančno-administratívna dokumentácia 
f/ Povinné duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt 
c/ Ľudské zdroje /mzdy, sociálne dávky, vzdelávanie zamestnancov/ 
d/ Materiálne zabezpečenie, investície  
e/ Hotovostný peňažný obeh. 
V rámci hospodársko-administratívnej oblasti obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy: 
•         kontrola a úprava poplatkov v škole a v školskom zariadení a v oblasti bytového hospodárstva 
•         zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania  
•         zmena platových poriadkov obce, preškolenie všetkých zamestnancov obce a jej rozpočtovej organizácie. 
  
4. Technická oblasť 
a/ Informačné systémy obce, rozpočtovej organizácie 
b/ Technické zariadenie a prístroje. 
V rámci technickej oblasti obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy: 
•         revízie informačných finančných systémov obce, identifikáciu potrieb na ich úpravu, vypracovanie plánu ich 
konverzie a úpravy. 
  
5. Komunikácia 
V rámci komunkácie s občanmi obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy: 
•         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 
priestorov, zmena poplatkov v školskej oblasti apod. 
•         vytvorenie priestoru na dialóg s občanmi o eure na obecnom úrade pri vybavovaní rozličných záležitostí 
občanov 
•         spolupráca s miestnymi spolkami a organizáciami 
•         komunikácia s tzv. ohrozenými skupinami, napr. dôchodcami, soc. odkázanými občanmi, Rómami apod. 
  
6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach 
V rámci dohľadu a kontroly nad zavedením eura v miestnych podmienkach obec, jeho orgány a odborní 
pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy: 
•         podrobné oboznámenie všetkých zainteresovaných s pravidlami prepočtu korún na eurá a s pravidlami 
duálneho oceňovania, 
•         výkon kontroly nad dodržiavaním pravidiel duálneho oceňovania na trhovom mieste 
•         umiestnenie tabúľ s konverzným kurzom na viditeľnom mieste na obecnom úrade, na trhu a ďalších iných 
miestach, 
•         postup v rámci zákonných kompetencií obce voči porušovateľom pravidiel. 
  
IV.             SCHVÁLENIE EUROTÍMU 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie pracovnej skupiny, zodpovednej za prípravu na hladké zavedenie eura, 
v nasledujúcom zložení: 
Vedúci skupiny    Ing. Jozef Čunderlík 
Členovia             Ing. Ján Teplan 
                        Magdaléna Melišová 
                        Eva Jaššová 
                        Ing. Magdaléna Dojčanová 
                        Janka Bugriová 
  
V.      ROZHODNUTIE O PLÁNOCH NA ZAVEDENIE EURA V ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁII      /ZŠ/, 
KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC 
  
Obec poskytne rozpočtovej organizácii metodickú pomoc a bude vykonávať dohľad a kontrolu nad plnením 
plánov. 
  
VI.             KRÍZOVÝ SCENÁR 
 
Pod krízovou situáciou sa rozumie situácia, ktorá by vážne ohrozila prípravu na zavedenie eura v obci a v jeho 
rozpočtovej organizácii. 



V prípade, že by v najdôležitejších oblastiach /príprava rozpočtu, informačné systémy, zoznamy VZN a ďalších 
noriem obce, miestne dane a poplatky, pripravenosť zamestnancov/ obec neplnila včas a riadne väčšinu svojich 
úloh, bude vzniknutú situáciu  riešiť v rámci svojich kompetencií ihneď starosta, alebo sa problémami bude aj 
mimo dohodnutého harmonogramu zaoberať obecné zastupiteľstvo. 
  
VII.          MONITOROVANIE POSTUPU OBCE PRI PRÍPRAVE NA ZAVEDENIE EURA 
Členovia eurotímu budú o postupe práce informovať starostu priebežne, min. 1x za mesiac. Obecné 
zastupiteľstvo bude pravidelne, najmenej raz za polrok, monitorovať plnenie všetkých úloh, súvisiacich so 
zavedením eura v SR.  
Hlavný kontrolór vykonáva v zmysle plánu svojej kontrolnej činnosti kontrolu a informuje zastupiteľstvo o plnení 
plánu obce na zavedenie eura min. raz za polroka. 
Komisie zastupiteľstva podľa okruhu problémov, prerokovávajú a prijímajú odporúčania na riešenie 
problémov, spojených so zavedením eura v obci raz za štvrťrok. 
  
  
VIII.       HARMONOGRAM ÚLOH OBCE A KONTROLNÉ TERMÍNY JEHO PLNENIA 
Harmonogram úloh pri zavedení eura v SR v podmienkach samosprávy obce Mojzesovo 
  
Termín oblasť úloha                                                                                              zodpovedný 
        

06/2008 1a Menovanie pracovnej skupiny (eurotímu/ na zavedenie eura    
v obci starosta 

07/2008 1a 
Oboznámenie sa s obsahom „generálneho zákona“ o zavedení 
eura v SR, pravidlami duálneho oceňovania, kontroly 
a dozoru               

eurotím 

07/2008 1a 
Vypracovanie plánu obce na zavedenie eura, určenie 
zodpovednosti a harmonogramu plnenia úloh 
v OZ                                                 

eurotím 

08/2008 1a Schválenie plánu obce na zavedenie eura                                       starosta, OZ 

09/2008 1b 
Revízie VZN, rozhodnutí starostu, interných smerníc 
a rozhodnutí 
riaditeľa rozp.organizácie /ZŠ/ 

eurotím 

09/2008 2a Kvantifikácia výdavkov spojených so zavedením eura eurotím 

09/2008 2a Spracovanie a schválenie rozpočtu, implementačných nákladov 
spojených so zavedením eura eurotím 

09/2008 2a Zapracovanie implementačných nákladov do rozpočtu na r.2008 eurotím 

09/2008 4a Kontrola zmluvy s dodávateľom software, či zahŕňa aj úpravy 
na euro, v prípade potreby uzatvorenie dodatku k zmluve eurotím 

09/2008 5 Spracovanie stručného komunikačného plánu obce s dôrazom 
na informácie o zavedení eura /cieľové a ohrozené skupiny/ eurotím 

09/2008 
1a 

  
  

Oboznámenie sa s obsahom Národného plánu zavedenia eura 
v SR a osvojenie si odporúčaní národného koordinátora 
starosta,eurotím 

  
starosta,   eur
otím 

09/2008 1b Dodatočné schválenie plánu kontrolnej činnosti na II.Q2008 – 
výkon kontroly plnenia na zavádzania eura hl.kontrolór 

09/2008 6 Určenie zamestnancov na vykonávanie dohľadu a kontroly 
v období IV.Q.2008 a počas začiatku r. 2009 starosta 



10/2008 3c Preškolenie všetkých zamestnancov obce vrátane zamestnancov 
ZŠ eurotím 

10/2008 3a Pripraviť úpravu cenníkov v oblastiach: šport, kultúra, poplatky 
v škole a v školských zariadeniach, byt. Hospodárstva, apod. eurotím 

11/2008 3a Vykonať kontrolu pripravených cenníkov v jednotlivých 
oblastiach hl.kontrolór 

11/2008 3c Úprava IS v oblasti miezd eurotím 
08/2008  3b Duálne zobrazovanie poplatkov a cien služieb eurotím 

11/2008  5 Kontakt s ohrozenými cieľovými skupinami – pomoc zo strany 
obce    eurotím 

11/2008  6 Umiestniť tabuľu s konverzným kurzom na viditeľnom mieste na 
OÚ    eurotím 

11/2008  5 

Informovať občanov o dopade zavedenia eura na miestnej 
úrovni- 
VZN, zmeny platobných výmerov na úseku miestnych daní, 
poplatkov, zmena sadzieb za prenájom bytov a nebytových 
priestorov, atď.        

eurotím 

11/2008  2a Príprava viacročného rozpočtu obce na r. 2009-2011 v SKK 
a v EUR  eurotím 

11/2008  2c Všetky výstupy z údajov do 31.12.2008 musia byť tlačiteľné 
v duálnom zobrazení eurotím 

11/2008  3e 
Určenie potreby hotovosti a prijatie rozhodnutia o jej obstaraní 
od 
peňažného ústavu 

eurotím 

11/2008 1d Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2008, 
posúdenie ceny reálneho majetku starosta 

11/2008 1d Kontrola a zmena obsahu zmlúv o prenájme majetku obce eurotím 

12/2008  3e 

Preškolenie zamestnanca, ktorý vedie pokladňu, zabezpečenie 
vzorov eurobankoviek a mincí, technických pomôcok na 
verovanie 
ich pravosti. Oboznámenie ostatných pracovníkov s úlohami 
v období duálneho hotovostného peňažného režimu 

eurotím 

12/2008 2d Vedenie účtovných dokladov do 31.12.2008 v mene SKK eurotím 

12/2008 2e 
Príkazy na úhrady, ktoré sa vystavia vopred s dátumom 
splatnosti 
po 1.1.2009 treba vystaviť v EUR. 

eurotím 

12/2008 3c 
Výplatná páska za mesiac december bude vystavená v SKK, 
výkazy poistného, daní... 2008 budú vystavené v SKK, ale ich 
finančné vyrovnanie bude už v EUR 

eurotím 

01/2009 2d 
Odo dňa zavedenia EUR do 16 dní po zavedení, správca dane 
môže prijímať peňažné sumy v SKK aj v EUR, pričom sa bude 
vychádzať z konverzného kurzu 

eurotím 

01/2009 2e 
Na obdobie od 1.1.2009 do 16.1.2009 je potrebné podporovať 
duálny platobný režim, t.j. je nutné vedieť prijímať sumy v SKK 
aj v EUR, ale vydávať iba EUR 

eurotím 



01/2009 3e Zvýšiť bezpečnosť prijímania hotovosti /možnosť falošných 
bankoviek../ eurotím 

01/2009 2b Vedenie účtovných dokladov od 1.1.2009 v mene EUR eurotím 
01/2009 2b Zostaviť účtovnú závierku k 31.12.2008 v mene SKK eurotím 

01/2009 2b 

Pri závierkových procesoch prepočítať: 
   - nové ohodnotenie aktív a pasív 

 - koncové stavy účtov k 31.12.2008 v SKK na počiatočné 
    stavy v EUR             
- otvorené pohľadávky a záväzky prepočítať z SKK  na 
EUR                                          

eurotím         
      

01/2009 2c 
Účtovné jednotky prepočítajú k 1.1.2009 majetok a záväzky 
znejúce 
v SKK na EUR konverzným kurzom, v zmysle pravidiel 

eurotím 

01/2009 2d Vykonať inventarizáciu daňových pohľadávok eurotím 

01/2009 2d Odo dňa zavedenia EUR vykonávať jednotlivé úkony 
a vykazovať všetky údaje na daňové účely len v mene EUR eurotím 

01/2009 2e Faktúry s dátumom od 1.1.2009 evidovať v mene EUR eurotím 

01/2009 3c 
Mzdy vyplácané po 31.12.2008 pôjdu zamestnancom na účty 
v EUR /mzdové dekréty nemusia byť nové, pôjde len o prepočet 
SKK na EUR podľa určeného kurzu/ 

eurotím 

01/2009 3c 
Výplatná páska za január 2009 a ďalej do konca roku 2009 musí 
obsahovať aspoň celkovú sumu k výplate v EUR aj v SKK. 
Jednotlivé zložky miezd budú vyčíslené v EUR 

eurotím 

01/2009 3c Výkazy do poisťovní a daňové prehľady za január 2009 budú 
vyčíslené už iba v EUR eurotím 

2009 3c Ročné zúčtovanie dane a zdravotnej poisťovne vykonať za r. 
2008 v EUR  eurotím 

01/2009 3e Výmena slovenskej meny v bankách /bankovky do 31.12.2009, 
mince do 30.6.2009/ eurotím 

2009 6 
Poskytovať súčinnosť ďalším orgánom dohľadu a kontroly pri 
povinnosti 
duálneho zobrazovania cien, tovarov a služieb 

eurotím   

   
  
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Mojzesove, dňa 26.9.2008 
Uznesením č.143/08 
  
  
Vyvesené  19.8.2008                                                                      Zvesené 22.9.2008 
  
  
                                                                                                                            Emil  G á b r i š 
                                                                                                                              starosta obce 
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