MESTO ROŽŇAVA
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s finančnými prostriedkami
mesta – DODATOK č. 4
___________________________________________________________________________
Týmto dodatkom sa menia nasledovné články a body všeobecne záväzného nariadenia
o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta:
Článok II. sa rozširuje o body 4/, 5/, 6/,7/ nasledovne:
4/
Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a
príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné
vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.
5/
Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu
mesta (ďalej len „program mesta)").
6/
Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné
vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia spoločné úlohy.
7/
V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Článok V. bod 1 / sa mení nasledovne:
1/
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú
v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov
mesta najmenej na tri rozpočtové roky.
Článok V. bod 6 / sa mení nasledovne:
6/
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov
peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné
operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta
a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje
rozpočtová klasifikácia.
Mesto môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je
zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje financovania.
Článok VII. bod 1 / sa mení nasledovne:
1/
Mesto vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové
organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta .
Článok VII. bod 2 / sa mení nasledovne:
2/
Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka
kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu a monitoruje
a hodnotí plnenie programov mesta.
Článok VII. bod 8 / sa mení nasledovne:
8/
Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo podľa
osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
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subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. Mestské zastupiteľstvo vykonáva zmeny
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov
alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím
rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy alebo
použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej
únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.
Článok VIII. bod 1 / sa mení nasledovne:
1/
Mesto môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä
a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových
finančných operácií.
Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje
mestské zastupiteľstvo. Prostriedky peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho
rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem
prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
Článok IX. bod 1 / sa dopĺňa o zarážku g/ nasledovne:
g/

hodnotenie plnenia programov mesta

Článok X. bod 6 / sa mení nasledovne:
6/
Celkovou sumou dlhu mesta sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich
zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských
záväzkov mesta.
Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych
fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných
bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné
nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov
financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy
uzatvorenej medzi mestom a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy ročných splátok
návratných zdrojov financovania mesto nezapočítava sumu ich jednorazového predčasného splatenia.
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný
kontrolór mesta.
Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom je hlavný kontrolór mesta
povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Dopĺňa sa článok X. A/ nasledovne:
Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch
1/
Mesto a ním zriadené a založené právnické osoby sú povinní pri uskutočňovaní postupov
podľa osobitného predpis dodržiavať pravidlá uvedené v odsekoch 2 až 7.
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2/
Mesto a ním zriadené a založené právnické osoby oznamujú ministerstvu financií začatie
zadávania koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu a predkladajú ministerstvu financií
návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím.
3/
Mesto a ním zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku 2, ak hodnota
plnenia zo zmluvy podľa odseku 2 za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje sumu pri
meste
s počtom obyvateľov od 10 001 do 50 000
2 157 605 €
4/
Ministerstvo financií posúdi predložený návrh zmluvy podľa odseku 2 a vydáva k nemu
stanovisko z hľadiska dôsledkov realizácie tejto zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej správy v
jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
podľa odseku 2. V odôvodnených prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní.
5/
Ak na základe stanoviska podľa odseku 4 realizácia zmluvy podľa odseku 2 má dôsledky na
vykazovanie dlhu verejnej správy, mesto a ním zriadené a založené právnické osoby môžu uzatvoriť
túto zmluvu, len ak súčet hodnoty plnenia z tejto zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť,
súhrn hodnôt plnenia za stavebné práce z už uzavretých zmlúv podľa odseku 2 s finančnými
dôsledkami na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch a celkovej sumy dlhu mesta podľa § 17 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neprekročí limit uvedený v § 17 ods. 6 písm.
a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súčet sumy ročného peňažného plnenia z
týchto zmlúv a sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí limit uvedený v § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
6/
Ak na základe stanoviska podľa odseku 5 realizácia zmluvy podľa odseku 2 nemá dôsledky
na vykazovanie dlhu verejnej správy, mesto a ním zriadené a založené právnické osoby môžu
uzatvoriť túto zmluvu, len ak súčet sumy ročného peňažného plnenia z tejto zmluvy, sumy ročného
peňažného plnenia z už uzavretých zmlúv podľa odseku 2 z rozpočtu mesta a sumy ročných splátok
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí limit uvedený v § 17 ods. 6
písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
7/
Mesto a ním zriadené a založené právnické osoby predkladajú na žiadosť ministerstva financií
aj ďalšie údaje potrebné na účely hodnotenia a vykazovania dlhu verejnej správy.
8/
Dodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a podmienok podľa odsekov 5 a 6 preveruje hlavný
kontrolór mesta.
9/
Nedodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a porušenie podmienok podľa odsekov 5 a 6 je
hlavný kontrolór mesta povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
10/
Ustanovenia odsekov 2,4, 5, 6, 9 a 10 sa vzťahujú na návrh dodatku k zmluve podľa odseku
2 rovnako.
XX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/

2/

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.
Zmeny a doplnky VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Zmeny a doplnky sa budú
vykonávať výmennými listami.
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3/

Tento dodatok bol schválený mestským zastupiteľstvom v Rožňave, dňa: 25.9.2009
uznesením č. 238/2009.

4/

Dodatok č. 4

5/

Týmto Dodatkom č. 4 sa mení článok II., V., VII., VIII., IX., X., a X.A/ VZN o nakladaní
s finančnými prostriedkami mesta schválený dňa 24.2.2005.

nadobúda účinnosť 15. deň po zverejnení na úradnej tabuli.

MUDr. Vladislav Laciak
Primátor mesta

Vypracoval: Ing. Leskovjanská

