
Termín Úloha Zodpovednosť Plnenie

2007

december 1.
Schválenie Komisie na zvedenie eura v meste Stará Turá - 
eurotímu primátorka 10.12.2007

december 2.
Zapracovanie implementačných nákladov spojených so zavedením 
eura do rozpočtu 2008

ekonomické odd., 
Ing. Miklovič 13.12.2007

december 3.

Oboznámenie sa s obsahom aktualizácie  Národného plánu 
zavedenia eura v SR a osvojenie si odporúčaní národného 
koordinátora (účasť na  seminároch a prezentáciách) členovia eurotímu XII/2007

december 4.
Oboznámenie sa s obsahom "generálneho zákona" o zavedení 
eura v SR, pravidlá duálneho oceňovania, kontroly a dozoru členovia eurotímu XII/2007

2008

január 5.
Vypracovanie plánu mesta na zavedenie eura, určenie 
zodpovednosti a harmonogramu plnenia úloh prednosta 30.1.2008

február 6. Oboznámiť sa s obsahom príručky MH SR na výkon kontroly eurotím II/2008

marec 7.

Pripravovanie konverzií a úpravy informačných systémov v súlade 
s harmonogramom potrebných krokov a určením zodpovednosti na 
všetkých úsekoch činnosti mesta

Ing. Miklovič, 
ACASE, AVIS III/2008

marec 8.
Rokovanie s dodávateľom ekonomického informačného systému o 
jeho aktualizácii

prednosta, ACASE, 
AVIS III/2008

marec 9.
Kontrola zmluvy s dodávateľom software, či zahŕňa aj úpravy na 
euro, v prípade potreby uzatvorenie dodatku k zmluve

Ing. Miklovič, 
ACASE, AVIS III/2008

apríl 10.
Zmluvné zabezpečenie s VÚB, a.s. o druhotnom predzásobení 
eurovou hotovosťou ekonomické odd. 2.4.2008

máj 11.
Revízie registračných pokladníc a ich príprava na duálne 
zobrazovanie - súpis

príspevkové 
organizácie V/2008

máj 12.
Vykonanie úprav a dodávka aktualizovaného IS na vykonávanie 
duálneho zobarazovania

Ing. Miklovič, 
ACASE, AVIS V/2008

jún 13. Úpravy informačných systémov v oblasti miezd
Ing. Miklovič, 
ekonomické odd. VI/2008

jún 14.
Úpravy informačných systémov na duálne zobrazovanie (pokladňa, 
účtovníctvo)

Ing.Miklovič, ACASE, 
AVIS VI/2008

jún 15.

Zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania miezd, platov a 
ostatného odmeňovania za prácu, cestovných náhrad, iných 
sociálnych dávok, sociálnej pomoci

Ing. Miklovič, 
ekonomické odd., 
odd. školstva a soc. 
vecí VI/2008

august 16. Kontrola a úprava dávok v sociálnej oblasti
odd.školstva a soc. 
vecí

august 17.
Kontrola a úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach 
podľa jednotlivých MRO 

odd. školstva a soc. 
vecí

august 18.
Kontrola a úprava cenníkov v cintorínskych a pohrebných prác a 
služieb Technické služby

august 19.

Spracovať a zverejniť informácie pre občanov o najbližších 
pracoviskách Slovenskej obchodnej inšpekcie (presná adresa, 
telefónne a faxové číslo, e-mail, hodiny pre verejnosť) eurotím

august 20.

Spracovať a zverejniť informácie pre občanov o najbližších 
spotrebiteľských združeniach  (presná adresa, telefónne a faxové 
číslo, e-mail, hodiny pre verejnosť) eurotím

august 21.

Spracovať a zverejniť informácie pre občanov o najbližšom 
oddelení Policajného zboru pre prípad výskytu podozrivých ponúk 
na zámenu väčšieho množstva hotovosti eurotím

august 22.

Stanovenie stručného komunikačného plánu mesta s dôrazom na 
miestne informácie (určenie cieľových a ohrozených cieľových 
skupín, výber nástrojov, určenie rozsahu miestnych informácií)

prednosta, odd. 
školstva a sociál 
vecí, ZOS

august 23.
Umiestniť oznam s konverzným kurzom na viditeľné miesto na 
trhovisku Technické služby

august 24.
Revízie VZN, rozhodnutí, interných smerníc mesta, výmerov, 
cenníkov, stanovení poplatkov, kalkulácií vedúci oddelení

august 25. Duálne zobrazovanie u faktúr a v knihe faktúr ACASE

september 26.

Potvrdenie zachovania zmluvných vzťahov na základe 
rešpektovania princípu kontinuity právnych vzťahov v zmluvách a 
dohodách pri premene peňažných súm z SKK na euro prepočtom a 
zaokrúhlením podľa konverzného kurzu eurotím

Harmonogram úloh pri zavedení eura v podmienkach mesta Stará Turá



september 27.

Zabezpečiť v IS aby sa tlač mzdových listov a iných podkladov na 
kontrolu daní, odvodov, nárokov, ktoré sa týkajú obdobia do 
31.12.2008, údaje musia byť tlačiteľné v SKK aj v EUR 

Ing. 
Miklovič,ekonomické 
odd.

október 28. Informovať občanov, aby si nenechávali vysokú hotovosť v SKK eurotím

október 29.
Informovať občanov, aby si  hotovosť v SKK včas, ešte pred 31. 
decembrom 2008 uložili v bankách eurotím

október 30.
Žiadať občanov, aby v období duálneho hotovostného obehu 
nezneužívali obchody na funkciu zmenárne eurotím

október 31.
Informovať občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť poznávaniu 
pravých bankoviek a mincí - pozor na prípadné falšovanie eurotím

október 32.
Vyzývať občanov, aby v nijakom prípade nevymieňali hotovosť v 
SKK za eurá mimo bánk eurotím

október 33.

Vvyzývať občanov, aby každé podozrivé konanie v súvislosti s 
výmenou hotovosti nahlásili na mestský úrad, mestskú políciu, 
policajný zbor alebo SOI MsP

október 34. Príprava viacročného rozpočtu mesta na roky 2009 - 2011 v EUR všetky útvary mesta

október 35.
Všetky výstupy z údajov do 31.12.2008 musia byť tlačiteľné v SKK 
a v prepočte na EUR

Ing. Miklovič, 
ACASE, AVIS

október 36.

Zmapovanie potreby a rozhodnutie o konverzii archivovaných dát 
pre potrebu historického porovnávania, analýzy, rozpočtovanie a 
iné procesy riadenia mesta

prednosta, 
ekonomické odd., 
Ing. Miklovič

október 37.
V zmysle novely zákona o miestnych daniach a poplatku príprava a 
schválenie nového VZN s účinnosťou od 1.1.2009 ekonomické odd.

október 38.
Príprava potrebných noviel všetkých ďalších VZN účinných od 
1.1.2009 eurotím

november 39. Kontrola a zmena obsahu uzatvorených zmlúv eurotím,právnik

november 40. Vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2008 ekonomické odd.

november 41.
Inventarizácia sadzieb daní a poplatku, príprava ich konverzie a 
spôsob zverejnenia pre občanov ekonomické odd.

november 42. Zmena smerníc, platových poriadkov mesta eurotím

november 43.
Zisťovanie a vyčíslenie potrieb na nové investície v súvislosti so 
zavedením eura eurotím

november 44. Preškolenie zamestnancov v pokladni
Ing. Miklovič, 
organizačné odd.

november 45.
Zabezpečenie technických pomôcok na overovanie pravosti 
bankoviek organizačné odd.

november 46.
Oboznámiť pracovníkov v pokladni s úlohami v období duálneho 
hotovostného režimu

odd. organizačné a 
ekonomické

november 47.
Vykonanie úprav a dodávka aktualizovaného IS na konverziu SKK 
na EUR

Ing. Miklovič, 
ACASE, AVIS

november 48.
Testovanie informačných ekonomických systémov na konverziu 
SKK a EUR 

ekonomické  a 
organizačné odd. 

november 49.
Zaškolenie zamestnancov na prácu s aktualizovaným 
ekonomickým IS

ACASE,  
ekonomické a 
organizačné odd.

december 50.
Príprava a schválenie potrebných zmien v zmluvách na základe 
vzájomnej dohody zmluvných strán v súlade s konverzným kurzom eurotím, právnik

december 51.
Modifikácia finančných častí zmlúv na čerpanie finančných 
prostriedkov z EÚ projektový manažér

december 52.

Povinné zabezpečenie a vykonanie premeny, prepočtu a 
zaokrúhlenia menovitých hodnôt vkladov do imania a základného 
imania z SKK na menu euro

zástupca mesta v 
príslušnej obchodnej 
spoločnosti

december 53.

Rozhodnutie o premene hodnoty vkladov a základného imania 
musí mať písomnú formu, byť riadne podpísané, podpisy členov 
štatutárneho orgánu musia byť riadne osvedčené

zástupca mesta v 
príslušnej obchodnej 
spoločnosti

december 54.

Rozhodnutie o premene môže byť prijaté najskôr v deň určenia 
konverzného kurzu a vykonané najneskôr do jedného roka po dni 
zavedenia eura

zástupca mesta v 
príslušnej obchodnej 
spoločnosti

december 55. Vedenie účtovných dokladov do 31.12.2008 v SKK ekonomické odd.

december 56.
Do dňa zavedenia eura pri všetkých úkonoch vykonávaných pri 
správe daní a poplatku uvádzať peňažné sumy v SKK ekonomické odd.



december 57.
Stiahnutie doterajších tlačív a formulárov k správe daní a poplatku 
z obehu a nahradenie novými platnými k 1.1.2009 ekonomické odd.

december 58.
Príkazy na úhradu dobropisov a príkazy na úhradu vystavené 
vopred s dátumom splatnosti po 1.1.2009 musia byť v EUR

ekonomické odd., 
ACASE

december 59.
Všetky zostavy s prehľadmi bankových operácií ako aj celá hlavná 
kniha do 31.12.2008 sa musí dať vytlačiť v SKK aj v EUR ACASE

december 60.
Výkazy poistného, daní a ost. za december 2008 budú v SKK, ale 
ich finančné vyrovnanie už bude v EUR

ACASE, ekonomické 
odd.

december 61.
Dodržanie verejného  obstarávania pri zabezpečení investícií, 
materiálu a služieb spojených so zavedením eura

zainteresované 
útvary

december 62.

Zahrnutie informácie o zavedení eura v miestnych podmienkach do 
programu výročných stretnutí miestnych spolkov a organizácií 
(konkrétne informácie napr. daň z nehnuteľnosti, poplatky, 
prenájom priestorov, poplatky za opatrovateľskú službu a pod.) eurotím

II. polrok 63.

V prípade, že mestu budú dodané informačné plagáty, zabezpečiť 
ich zverejnenie na viditeľných miestach a na oficiálnych vývesných 
tabuliach eurotím

II. polrok 64.

Do 31.8.2008 má byť prijatých 54 zákonov a ďalšie vykonávacie 
predpisy s účinnosťou od 1.1.2009, z nich minimálne 16 bude mať 
priamo dopad na samosprávu a ich VZN a právne normy eurotím

II. polrok 65.
Publikovanie informácií o zmenách VZN, zmenách poplatkov za 
služby, za prenájom priestorov, za sociálne služby, atď.... eurotím

II. polrok 66.

Spracovanie informácií o najbližších bankách a ich otváracích 
hodinách v súvislosti s výmenou korunových bankoviek a mincí za 
eurá, prípadné zmeny priebežne overovať a zverejňovať eurotím

priebežne 67. Priebežné monitorovanie a hodnotenie plnenia Plánu mesta prednosta, HK

priebežne 68.

Priebežné oboznamovanie s obsahom nových zákonov alebo s 
novelizáciou zákonov, ktorých zmeny budú dôležité pre 
zabezpečenie právnej istoty a hladkého zavedenia eura v 
podmienkach mesta eurotím

priebežne 69.
Poskytovať súčinnosť ďalším orgánom dohľadu a kontroly pri 
povinnosti duálneho zobrazovania cien tovarov a služieb eurotím

priebežne 70.
Príprava a schválenie potrebných legislatívnych zmien v období 
pred zavedením eura a po jeho zavedení eurotím

priebežne 71.
Predloženie informácie o Pláne mesta na zavedenia eura na 
staretnutiach miestnych spolkov a organizácií - kluby dôchodcov

odd.školstva a soc. 
vecí, ZOS

priebežne 72.

Vytvorenie priestoru na informovanie občanov o zmenách, ktoré sa 
ich konkrétne dotýkajú v súvislosti so zavedením eura na 
mestskom úrade pri vybavovaní záležitostí občanov eurotím

priebežne 73.

Informovanie občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej 
úrovni prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu, televízie, 
novín eurotím

priebežne 74.

Vytvorenie  časového priestoru u poverených zamestnancov na 
mestskom úrade, aby občanov mohli informovať o zavedení eura 
pri vybavovaní ich rôznych záležitostí eurotím

priebežne 75.
Výkony dohľadu  a kontroly nad dodržiavaním ustanovení zákona o 
zavedení eura eurotím




