MESTO ROŽŇAVA
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s finančnými prostriedkami
mesta – DODATOK č. 1

XV.
Hospodárenie s prostriedkami na pohostenie a dary
1/

Za výdavky na pohostenie sa považujú:
výdavky na pohostenie:
•
spojené s pobytom návštev zo zahraničia a tuzemska prijímaných
primátorom mesta alebo ním poverenou osobou
Za ďalšie výdavky spojené s pobytom hostí sa považujú aj výdavky na ich uvítanie,
ubytovanie, stravovanie, dopravu, vstupné na kultúrny program
Výdavky na pohostenie schvaľuje primátor mesta .

2/

Dary upomienkového charakteru možno poskytnúť:
a) hosťom mesta prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou
b) dar alebo cenu pri významných športových alebo kultúrnych podujatiach
organizovaných na území mesta a medzinárodných a pri súťažiach usporiadaných
so spoluúčasťou mesta.
c) pri dosiahnutí významného životného jubilea na základe oficiálneho pozvania
zástupcu mesta
O poskytnutí daru a hodnote rozhoduje primátor mesta v zmysle schváleného ročného limitu.

3/

Za dar sa nepovažuje poskytnutie drobných predmetov za účelom reklamy, propagácie
a upomienky, napr. perá, ceruzky, odznaky, kalendáre, poznámkové bloky a iné upomienkové
predmety s označením mesta Rožňava.

4/

Za hospodárenie s prostriedkami určenými na pohostenie a dary zodpovedá primátor.

5/

Všetky výdavky na pohostenie a dary sa musia riadne účtovať a to tak, aby zo špecifikácie
výdavkov bolo jasné, že ustanovenia týchto zásad boli dodržané.

6/

Limity finančných prostriedkov na pohostenie stanovuje každý rok mestské zastupiteľstvo.

7/

Súčasťou týchto limitov je aj limit určený pre potreby mestského úradu, ktorý stanovuje
primátor mesta. Za použitie týchto prostriedkov zodpovedá prednosta úradu.

XX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/

Dodatok všeobecného záväzného nariadenia je záväzný pre všetkých zamestnancov mesta.,
pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta. Na hospodárenie s finančnými prostriedkami
mesta, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. a zákona č. 523/2004 Z.z. v znení
zmien a doplnkov a príslušné ustanovenia zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.

2/

Zmeny a doplnky VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Zmeny a doplnky sa budú
vykonávať výmennými listami.

3/

Tento dodatok bol schválený mestským zastupiteľstvom v Rožňave, dňa: 6. 7. 2006
uznesením č. 89/2006

4/

Dodatok č. 1

5/

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení článok XV. VZN s o nakladaní s finančnými prostriedkami
Mesta schválený dňa 24.2.2005.

nadobúda účinnosť 15. deň po zverejnení na úradnej tabuli.

Vypracoval: Ing. Leskovjanská

