VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 2/2017
zo dňa 24.7.2017 o rozpočtových pravidlách
________________________________________________________________________________
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením §-u 6 a §-u 11 ods. 4 písm. b) a g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

Článok I.
Účel VZN
Účelom tohto VZN je:
1) stanovenie podmienok realizácie rozpočtových opatrení v rozpočte mesta Nová Baňa,
2) určenie záväzných ukazovateľov pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta.

Článok II.
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia mesta
Ak v priebehu rozpočtového, t.j. kalendárneho roka vznikne potreba úhrady výdavku, ktorý
nebol zahrnutý v rozpočte mesta, možno tento realizovať zmenou - rozpočtovým opatrením.
Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľujú orgány mesta, ktorými sú
mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) alebo primátor mesta, s výnimkou účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných účelových prostriedkov.
Rozpočtovým opatrením je:
1) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky. Presun rozpočtovaných prostriedkov v sume do 400 eur
nie je potrebný. Použitie týchto prostriedkov sa nepovažuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny.
2) Povolené prekročenie a viazanie príjmov.
3) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
4) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. Toto rozpočtové opatrenie môže
obec vykonať len do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.
Presun rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov
a finančných operácií schvaľuje do výšky 5.000 eur v jednotlivom prípade primátor mesta.
Presuny a povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií nad 5.000 eur
schvaľuje MsZ.
Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných
v priebehu rozpočtového roka.
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Článok III.
Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
Rozpočtová organizácia je právnická osoba mesta. Hospodári samostatne podľa
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými
ukazovateľmi rozpočtu určenými zriaďovateľom.
Záväzné ukazovatele rozpočtu sú:
- príjmy od zriaďovateľa (transfery),
- príjmy z rozpočtovej činnosti organizácie,
- celkové bežné výdavky,
- kapitálové výdavky,
- mzdový limit,
- účelové prostriedky.
Rozpočtová organizácia je oprávnená v súlade so zákonom prekročiť bežné výdavky
neplánované v rozpočte o prostriedky prijaté na základe rôznych zmlúv, dohôd, dotácií a grantov od
právnických a fyzických osôb.
Príspevková organizácia je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50 % výrobných
nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu
finančné vzťahy určené zriaďovateľom – mestom v rámci jeho rozpočtu. Hospodári podľa svojho
rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu
zriaďovateľa, vlastné prostriedky a prostriedky prijaté od iných subjektov. Príspevková organizácia
je povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom.
Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými
ukazovateľmi určenými zriaďovateľom.
Záväzné ukazovatele sú:
- príspevok zriaďovateľa,
- vlastné príjmy,
- bežné výdavky,
- kapitálové výdavky,
- mzdový limit,
- limit na reprezentačné výdavky,
- účelové prostriedky.
Presuny rozpočtových prostriedkov
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácie zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich riaditeľ príslušnej organizácie zabezpečiť
predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov, v rámci svojho rozpočtu do výšky 5.000 eur,
po predchádzajúcom schválení primátorom mesta a v spolupráci s vedúcimi finančného
a príslušného oddelenia MsÚ. Pri vykonávaní takýchto presunov rozpočtových prostriedkov
nemožno meniť záväzné ukazovatele.

Článok IV.
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu účinnosti tohto VZN ruší:
1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2011 zo dňa 25.8.2011, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o rozpočtových pravidlách schválené uznesením MsZ
č.2/2009 zo dňa 29.1.2009.
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2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.1/2009 zo dňa 29.1.2009 o rozpočtových
pravidlách.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 18.5.2017 do 28.6.2017.
VZN schválené uznesením MsZ č. 61/2017 zo dňa 24.7.2017.
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 25.7.2017 do 8.8.2017.
VZN nadobúda účinnosť dňa 9.8.2017.

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Výkon uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 6.7.2017 bol pozastavený. Mestské
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdilo na MsZ
dňa 24.7.2017 uznesením číslo 61/2017.
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