MESTO ROŽŇAVA
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s finančnými prostriedkami
mesta – DODATOK č. 3
___________________________________________________________________________
Týmto dodatkom sa v súvislosti s prechodom na euro menia nasledovné články a body
všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta:
ČlánokVII.
13/

Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady, ktorá nebola uvedená v rozpočte
mesta, možno ju realizovať len jedným z nasledovných spôsobov:
VI. v ojedinelých naliehavých prípadoch - v prípade havárie alebo v prípade
nebezpečenstva vzniku značnej škody môže primátor mesta bez súhlasu mestského
zastupiteľstva použiť finančné prostriedky na jednu akciu maximálne do výšky 500 000,- Sk,
od 1.1.2009 do výšky 16 600 €. (500 091,6 Sk)

14/

V rámci hospodárenia s finančnými prostriedkami môže primátor schváliť odpísanie, prípadne
zníženie pohľadávky mesta alebo jeho subjektov do hodnoty 15 000,- Sk od 1.1.2009 do
výšky 500 €. (15 063,00 Sk)

Článok XV.
8/

Výdavky na občerstvenie pri pracovných zasadnutiach odborných komisií, mestskej rady,
mestského zastupiteľstva, ktoré trvajú do 6 hodín sa na jedného účastníka poskytujú max. do
výšky 30,- Sk, od 1.1.2009 do výšky 1,5 € (45,19 Sk), pri trvaní nad 6 hodín max. do
výšky 80,- Sk od 1.1.2009 do výšky 2,65 € (79,83 Sk). Tieto výdavky nie sú zahrnuté do
limitu finančných prostriedkov na pohostenie a dary.

Článok XVI.
4/

Dotácie sa poskytujú na základe:
- písomnej žiadosti žiadateľa
Písomná žiadosť musí obsahovať:
 pri žiadostiach o dotáciu nad 100 000,- Sk, od 1.1.2009 nad 3 320 € (100 018,32
Sk) – potvrdenie že žiadateľ nemá záväzky na
povinných platbách a odvodoch do poisťovní, voči iným štátnym orgánom a inštitúciám

7/

Komisia predkladá výsledné návrhy primátorovi, resp. mestskému zastupiteľstvu v závislosti
od výšky dotácie. Primátor rozhoduje o poskytnutí:1 dotácie do 15000 ,- Sk, od 1.1.2009 do
500 € (15 063,00 Sk) pre jeden subjekt za kalendárny rok. Ročný rozpočet na dotácie však
musí byť dodržaný.
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje vo všetkých ostatných prípadoch.
Žiadateľ o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie bude písomne informovaný do 30 dní od
rozhodnutia .

Článok XVII.
11/

V ojedinelých naliehavých prípadoch na preklenutie prechodnej nepriaznivej finančnej
situácie mesta a ním zriadených organizácií môže:
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1/

2/

primátor mesta bez súhlasu mestského zastupiteľstva rozhodnúť o použití finančných
prostriedkov z fondu rozvoja bývania do výšky 100 000,- Sk, od 1.1.2009 do výšky
3 320€ (100 018,32 Sk)
O tomto použití primátor mesta bezodkladne informuje mestskú radu a mestské
zastupiteľstvo.
mestská rada rozhodnúť o prechodnom použití finančných prostriedkov z fondu rozvoja
bývania od 100 001,- Sk do 1 000 000,- Sk, od 1.1.2009 od 3 321 € (100 048,45 Sk)
do 33 200 € (1 000 183,2 Sk) , pričom mestská rada bezodkladne informuje o tom
mestské zastupiteľstvo.

(Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK)
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: 11.12.2008
uznesením č. 293/2008.

4/

Dodatok č. 3 k VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ
Rožňava.

5/

Na základe zákona č. 659/2007Z.z. v znení neskorších predpisov o zavedení meny euro
a povinnosti duálneho zobrazovania cien, tento dodatok nadobúda platnosť od 1.1.2009.

5/

Týmto Dodatkom č. 3 sa mení článok VII. , XV., XVI. a XVII. VZN o nakladaní
s finančnými prostriedkami mesta schválený dňa 24.2.2005.

MUDr. Vladislav Laciak
Primátor mesta

