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Obec ORAVSKÁ JASENICA
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE

Obecné zastupite stvo obce Oravská Jasenica v súlade s ustanoveniami zákona SNR . 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( alej aj „zákon o obecnom zriadení“), aj
v súlade s ustanoveniami zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej aj „zákon
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) ur uje tento vnútorný predpis íslo /2019

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA
S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE ORAVSKÁ JASENICA

PREAMBULA
Obec Oravská Jasenica ( alej aj „obec“) je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom,1
v súlade so Štatútom obce a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s finan nými
prostriedkami obce samostatne hospodári a financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných
príjmov, dotácií zo štátneho rozpo tu a z alších zdrojov.

ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy

1

(1)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce ( alej aj „zásady
hospodárenia“, „zásady“) upravujú najmä:
a) vymedzenie rozpo tu obce,
b) vymedzenie kompetencií subjektov rozpo tového procesu obce a procesu
zostavovania a schva ovania závere ného ú tu obce,
c) rozpo tový proces obce,
d) pravidlá rozpo tového hospodárenia obce,
e) zodpovednos za rozpo tové hospodárenie,
f) zmeny rozpo tu obce,
g) pe ažné fondy obce,
h) zostavovanie a schva ovanie závere ného ú tu obce.

(2)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce sú záväzné pre obec,
pre všetky jej orgány, organiza né zložky, zamestnancov obce a pre všetky právnické
osoby v zria ovate skej pôsobnosti obce.

zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí a alšie
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(3)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce sa nevz ahujú na
majetok obce, zásady ktorého sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravené samostatne.

ČASŤ DRUHÁ
ROZPOČET OBCE

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
(1)

Rozpo et obce je základom finan ného hospodárenia obce v príslušnom kalendárnom
roku, ktorým obec riadi financovanie svojich úloh, funkcií a kompetencií a vyjadruje
samostatnos svojho hospodárenia.

(2)

Obec zostavuje rozpo et obce a pod a neho hospodári. V súlade s platnou právnou
úpravou obec zostavuje aj viacro ný rozpo et.

(3)

Rozpo et obce zah a:
a) finan né vz ahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikate om
pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvate om žijúcim na tomto území vyplývajúce
pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne
záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv,
b) finan né vz ahy k rozpo tu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí,
ak plnia spolo né úlohy,
c) finan né vz ahy k štátnemu rozpo tu SR,
d) finan né vz ahy k pe ažným fondom obce,
e) finan né vz ahy k rozpo tovým organizáciám a príspevkovým organizáciám
zriadených obcou,
f) finan né vz ahy k rozpo tom iných obcí, ak plnia spolo né úlohy.

Článok 3
Členenie rozpočtu obce

2

(1)

Rozpo et obce tvoria
a) bežné príjmy a bežné výdavky ( alej aj „bežný rozpočet“),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( alej aj „kapitálový rozpočet“),
c) finan né operácie.

(2)

Príjmy a výdavky rozpo tu obce sú vymedzené v osobitnom predpise.2

§§5 a 7 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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(3)

Sú as ou rozpo tu obce sú aj finan né operácie, ktorými sa vykonávajú prevody
prostriedkov pe ažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich
splácanie. Za finan né operácie sa považujú aj poskytnuté pôži ky a návratné finan né
výpomoci z rozpo tu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie
majetkových ú astí. Finan né operácie nie sú sú as ou príjmov a výdavkov rozpo tu
obce.3

(4)

Rozpo et obce neobsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizova z výdavkov
rozpo tu obce (program obce).4

ČASŤ TRETIA
KOMPETENCIE SUBJEKTOV
ROZPOČTOVÉHO PROCESU OBCE A PROCESU ZOSTAVOVANIA
A SCHVAĽOVANIA ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE

Článok 4
(1)

Na rozpo tovom procese obce sa podie ajú orgány Obecného zastupite stva obce, orgány
obce, Obecný úrad obce aj rozpo tové a príspevkové organizácie zriadené obcou.

(2)

Komisie Obecného zastupite stva obce ( alej aj „komisie“, „komisie obecného
zastupiteľstva“) najmä:
a) v rámci svojej pôsobnosti a zamerania komisie sústre ujú požiadavky a podnety od
obyvate ov obce a alších právnických a fyzických osôb na erpanie rozpo tu,
b) komisie posudzujú získané požiadavky a podnety, vyhodnocujú ich z h adiska priorít
a koncep ných zámerov rozvoja obce,
c) komisie doru ia finan nému oddeleniu obecného úradu požiadavky a podnety od
obyvate ov obce a alších právnických a fyzických osôb, ktoré odporú ajú
zapracova do návrhu rozpo tu obce, alebo do návrhu zmeny rozpo tu obce,
d) komisie poskytujú starostovi obce svoje stanovisko a dávajú odporú anie zapracova
získané požiadavky a podnety od obyvate ov obce a alších právnických a fyzických
osôb do návrhu rozpo tu obce, alebo do návrhu zmeny rozpo tu obce.

(3)

Obecné zastupite stvo obce („ alej aj „obecné zastupiteľstvo“):
a) ur uje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
b) ur uje zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce,
c) schva uje rozpo et obce a jeho zmeny na úrovni funk nej klasifikácie a položiek,
d) schva uje a rozhoduje o združení prostriedkov obce,
e) schva uje použitie prostriedkov rezervného fondu,
f) berie na vedomie monitorovaciu správu starostu obce o erpaní rozpo tu obce,
g) schva uje závere ný ú et obce.

3

§10 odsek 6 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy

4

§4 odsek 5 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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(4)

Starosta obce najmä:
a) riadi a usmer uje práce pri príprave a vypracovaní návrhu rozpo tu obce a návrhu
zmien rozpo tu obce,
b) zapracúva do návrhu rozpo tu obce požiadavky a podnety od obyvate ov obce
a alších právnických a fyzických osôb,
c) vypracúva finálnu podobu návrhu rozpo tu obce,
d) zabezpe uje v sú innosti s obecným úradom všetky úkony potrebné k poskytnutiu
ú elových aj neú elových dotácií,
e) vypracováva monitorovaciu správu o erpaní rozpo tu obce a predkladá ju na
prerokovanie obecnému zastupite stvu,
f) realizuje zmeny rozpo tu rozpo tovými opatreniami v rozsahu ur enom Obecným
zastupite stvom obce v týchto zásadách,
g) riadi práce pri príprave návrhu závere ného ú tu obce.

(5)

Hlavný kontrolór obce ( alej aj „hlavný kontrolór“) najmä:
a) vypracováva odborné stanovisko k návrhu rozpo tu a predkladá ho obecnému
zastupite stvu,
b) vypracováva odborné stanovisko k návrhu závere nému ú tu a predkladá ho
obecnému zastupite stvu,
c) kontroluje hospodárenie s finan nými prostriedkami obce a hospodárenie
s prostriedkami poskytnutými rozpo tovým a príspevkovým organizáciám,
d) kontroluje finan né plnenie rozpo tu.

(6)

Obecný úrad obce ( alej aj „obecný úrad“), ktorý prostredníctvom finan ného oddelenia
najmä:
a) zabezpe uje organiza né a materiálno-technické zázemie súvisiace s prípravou
a tvorbou návrhu rozpo tu obce a návrhu zmeny rozpo tu obce,
b) zabezpe uje odborné podklady a alšie písomnosti potrebné pre správne, efektívne,
hospodárne, kvalifikované a úplné vypracovanie návrhu rozpo tu obce a jeho finálnej
podoby,
c) sústre uje požiadavky a podnety od obyvate ov obce a alších právnických
a fyzických osôb na zapracovanie do rozpo tu obce a prekladá ich komisiám obecného
zastupite stva a starostovi obce,
d) priebežne sleduje erpanie rozpo tu obce,
e) sumarizuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
f) spracúva podkladové materiály, rozbory, analýzy a podobne,
g) vedie operatívnu evidenciu o vykonaných rozpo tových opatreniach v rozpo tovom
roku,
h) zabezpe uje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vz ahu k príslušným orgánom
v súlade s osobitnou právnou úpravou,5
i) vedie ú tovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o príjmov a výdavkov
a o finan ných vz ahoch k štátnemu rozpo tu pod a osobitného predpisu6 a v súlade
s rozpo tovou klasifikáciou pod a osobitných predpisov,

5

napríklad zákon . 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
6

zákon .431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov
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j) zabezpe uje podklady pre spracovanie návrhu závere ného ú tu obce a vypracováva
návrh závere ného ú tu obce.
(7)

Rozpo tové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou najmä:
a) predkladajú obci rozpo tové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpo tu,
b) predkladajú obci podklady potrebné pre vypracovanie závere ného ú tu,
c) v prípade vykonania rozpo tového opatrenia informujú zria ovate a o rozpo tových
opatreniach,
d) predkladajú obci v zákonom stanovených termínoch údaje potrebné k zverej ovaniu.

ČASŤ ŠTVRTÁ
ROZPOČOVÝ PROCES OBCE

Článok 5
Príprava rozpočtu obce
(1)

Práce pri príprave a vypracovaní návrhu rozpo tu obce riadi a koordinuje starosta obce
prostredníctvom finan ného oddelenia obecného úradu.

(2)

Finan né oddelenie obecného úradu pripravuje návrh rozpo tu obce v sú innosti
s jednotlivými subjektmi rozpo tového procesu, ktoré predkladajú zodpovednému
zamestnancovi obce rozpo tové požiadavky a podnety.

(3)

Pri príprave návrhu rozpo tu a pri jeho schva ovaní je obec povinná prednostne
zabezpe i krytie všetkých záväzkov, ktoré pre obec vyplývajú z plnenia povinnosti
ustanovených osobitnými predpismi.

Článok 6
Zostavovanie rozpočtu obce

7

(1)

Obec zostavuje rozpo et (bežný aj kapitálový) ako vyrovnaný, alebo prebytkový.

(2)

Bežný rozpo et môže obec zostavi ako schodkový v prípade, ak sa vo výdavkoch
bežného rozpo tu rozpo tuje použitie ú elovo ur ených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpo tu, z rozpo tu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,
nevy erpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpo tu
nesmie by vyššia ako suma týchto nevy erpaných prostriedkov.7

(3)

Kapitálový rozpo et môže obec zostavi ako schodkový, ak tento schodok možno kry
zostatkami finan ných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi
financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpo tu v príslušnom

§10 odsek 7 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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rozpo tovom roku. Ak je bežný rozpo et alebo kapitálový rozpo et zostavený ako
prebytkový, možno prebytok príslušného rozpo tu použi na úhradu návratných zdrojov
financovania.8

Článok 7
Schvaľovanie rozpočtu obce
(1)

Starosta obce predkladá návrh rozpo tu obce obecnému zastupite stvu na rokovanie
a schválenie.

(2)

Sú as ou dodato ne uplatnených poslaneckých návrhov pre výdavkovú as rozpo tu
v procese schva ovania rozpo tu obce musia by identifikované reálne zdroje na krytie
dodato ne navrhovaných výdavkov.

(3)

Obecné zastupite stvo schva uje rozpo et obce nadpolovi nou vä šinou prítomných
poslancov obecného zastupite stva.

Článok 8
Rozpočtové provizórium
(1)

Ak nie je rozpo et obce na nasledujúci rozpo tový rok schválený obecným
zastupite stvom do 31. decembra, hospodári obec pod a schváleného rozpo tu obce
predchádzajúceho rozpo tového roka.

(2)

Výdavky obce uskuto nené po as rozpo tového provizória musia by
s ustanoveniami osobitného predpisu.9

(3)

Rozpo tové príjmy a výdavky uskuto nené po as rozpo tového provizória sa zú tujú
s rozpo tom obce po jeho schválení.

v súlade

Článok 9
Viacročný rozpočet
(1)

Viacro ný rozpo et je strednodobý ekonomický nástroj finan nej politiky obce, v ktorom
sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvate ov vrátane
programov obce najmenej na tri rozpo tové roky.

(2)

Viacro ný rozpo et tvoria:
a) rozpo et obce na príslušný rozpo tový rok,
b) rozpo et obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpo tovom roku,
c) rozpo et obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpo et pod a
písmena b).

8

§10 odsek 7 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy

9

§11 odsek 1 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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(3)

Príjmy a výdavky rozpo tov uvedených v odseku (2) písmená b) a c) nie sú záväzné.

(4)

Viacro ný rozpo et sa zostavuje v rovnakom lenení, v akom sa zostavuje rozpo et obce.

ČASŤ PIATA
PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE

Článok 10
(1)

Obec hospodári s rozpo tovými prostriedkami pod a schváleného rozpo tu.

(2)

Po schválení rozpo tu obec prostredníctvom finan ného oddelenia obecného úradu
vykonáva jeho rozpis na rozpo tové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej
zria ovate skej pôsobnosti.

(3)

Finan né oddelenie obecného úradu vykoná rozpis rozpo tu obce do 15 dní od schválenia
rozpo tu obce obecným zastupite stvom.

Článok 11
Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

10
11

(1)

Rozpo tové prostriedky možno použi len na ú ely, na ktoré boli v rozpo te obce
schválené.

(2)

Rozpo tové prostriedky môže obec použi do konca kalendárneho roka. Na zaradenie
príjmu alebo výdavku do plnenia rozpo tu obce v rozpo tovom roku je rozhodujúci de
pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného ú tu obce.

(3)

Nevy erpané rozpo tové prostriedky môže obec použi aj v nasledujúcich rozpo tových
rokoch len na ú ely, na ktoré boli schválené v rozpo te obce.10

(4)

Prebytok rozpo tu obce je zdrojom rezervného fondu obce.11

(5)

Ak v priebehu rozpo tového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku alebo na likvidáciu škôd spôsobených havarijnou
situáciou, živelnou pohromou, alebo inou mimoriadnou udalos ou, ktoré nie sú
rozpo tované a kryté príjmami bežného rozpo tu obce, môže obec na základe
rozhodnutia obecného zastupite stva použi na úhradu prostriedky rezervného fondu.

§16 odsek 7 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
§16 odsek 6 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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(6)

Na vyrovnanie asového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpo tu obce
možno použi príjmy kapitálového rozpo tu obce, ak sa vrátia do termínu ich
plánovaného použitia na rozpo tovaný ú el, najneskôr však do konca rozpo tového roka.

(7)

Schodok bežného rozpo tu obce môže vzniknú len:12
a) z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo
b) na likvidáciu škôd spôsobených havarijnou situáciou, živelnou pohromou alebo inou
mimoriadnou udalos ou, ktoré nie sú rozpo tované a kryté príjmami bežného
rozpo tu, alebo
c) z dôvodu použitia ú elovo ur ených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpo tu,
z rozpo tu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevy erpaných
v minulých rokoch.

(8)

Schodok rozpo tu je dôvodom na vykonanie nevyhnutných zmien v rozpo te obce. Obec
schodok vyrovnáva najmä z:
a) rezervného fondu,
b) alších pe ažných fondov, pokia sú vytvorené,
c) návratných zdrojov financovania.

Článok 12
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania
(1)

Obec môže použi návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

(2)

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania upravuje osobitný predpis.13

Článok 13
Zásady a osobitosti hospodárenia obce
(1)

Obec stanovuje, že Obecná knižnica, ako organiza ný útvar bez právnej subjektivity
hospodári osobitne len so zvereným preddavkom. Preddavok je tomuto subjektu
poskytovaný na 1 rok a výšku preddavku obec každoro ne schváli ako sú as rozpo tu
obce.14

(2)

Obec môže združova prostriedky. Združovanie prostriedkov schva uje obecné
zastupite stvo. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom ú te.15

(3)

Starosta obce nie je oprávnený zaväzova sa v bežnom rozpo tovom roku na také úhrady,
ktoré nemá zabezpe ené v rozpo te na bežný rozpo tový rok a za ažujú, alebo môžu

12

§ 10 odsek 8 a § 12 odsek 3 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
najmä §17 odseky 2 – 7 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
14
§18 odsek 1 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
15
§18 odsek 3 a nasledujúce zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
13
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za ažova nasledujúce rozpo tové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom
rozpo tovom roku.
(4)

Obec poskytuje dotácie subjektom,16 ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú innos na území obce, alebo poskytujú služby
obyvate om obce. Podmienky poskytovania dotácií upravuje obec všeobecne záväzným
nariadením.

Článok 14
Hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami obce na pohostenie,
dary, na reprezentačné a propagačné účely

16

(1)

Obec môže uhrádza z rozpo tu obce v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na pohostenie,
na nákup darov, na reprezenta né a propaga né ú ely so zrete om dodržiavania zásady
hospodárnosti, efektívnosti a ú innosti ich použitia.

(2)

Výdavky na pohostenie, nákup darov, na reprezenta né a propaga né ú ely je možné
z rozpo tu obce na príslušný kalendárny rok. Obec presnú výšku celkových výdavkov
stanoví každý rok v rozpo te obce.

(3)

Obecné zastupite stvo obce prijatím uznesenia nadpolovi nou vä šinou prítomných
poslancov schva uje z celkovej výšky rozpo tovaných výdavkov na pohostenie, nákup
darov, na reprezenta né a propaga né ú ely:
a) výdavky na jednorazové pohostenie vo výške viac ako 1 500 €,
b) výdavky na nákup daru vo výške viac ako 1 000 €,
c) výdavky na reprezenta né ú ely pre jednu akciu vo výške viac ako 500 €,
d) výdavky na propaga né ú ely vo výške viac ako 500 € pre jeden ú el.

(4)

O použití výdavkov z celkovej výšky rozpo tovaných výdavkov na pohostenie, nákup
darov, na reprezenta né a propaga né ú ely nepresahujúcich jednorazovú sumu, ktorá je
v kompetencii Obecného zastupite stva obce rozhoduje starosta obce.

(5)

Výdavky na pohostenie môžu by použité najmä na:
a) pohostenie oficiálnych hostí obce,
b) ob erstvenie ú astníkov porád a iných pracovných stretnutí, organizovaných obcou,
c) ob erstvenie dobrovo níkov, hasi ov a rôznych skupín zú ast ujúcich sa
verejnoprospešných prác, brigád, hasenia požiarov, odstra ovania prírodných
a živelných situácií,
d) ob erstvenie poslancov po as zasadnutí Obecného zastupite stva obce,
e) ob erstvenie ú astníkov kultúrno-spolo enských a športových akcií v obci, najmä:
- Uvítanie detí do života,
- De matiek,
- Dni rodiny,
- De úcty k starším,
- Prechod Jasenickým chotárom na bežkách,

§7 odsek 4 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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-

Medzinárodný futbalový turnaj žien vo futbale,
Viano né trhy,
Výro ná lenská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska,
Výro ná lenská schôdza DHZ,
Výro ná lenská schôdza Oravan Oravská Jasenica.

(6)

Dar môže by poskytnutý:
a) osobám, ktoré získali ocenenie obce, alebo ocenenie starostu obce, ak je dar sú as ou
ceny pod a ustanovení všeobecne záväzného nariadenia obce,
b) osobám
reprezentujúcim obec na významných športových, kultúrnych
a spolo enských podujatiach, alebo ktoré sa významným spôsobom pri inili o rozvoj
obce,
c) osobám pri príležitosti dosiahnutia ich významného životného jubilea,
d) zamestnancom obce pri odchode do dôchodku,
e) návštevám partnerských obcí,
f) žiakom základnej školy ako odmena pri environmentálne výchove,
g) osobám, ktoré dosiahli dôchodcovský vek pri príležitosti D a úcty k starším, najviac
vo výške 10 € za rok,
h) novonarodenému die a u pri príležitosti Uvítania detí do života, najviac vo výške 70 €
každému novonarodenému die a u.

(7)

Výdavky na reprezenta né ú ely môžu by použité najmä na:
a) úhradu pobytu oficiálnych hostí obce,
b) úhradu nákladov pri jednaniach s predstavite mi VÚC, NR SR a Vlády SR,
c) úhradu pobytu predstavite ov obce na návštevách partnerských obcí, alebo na rôznych
jednaniach za ú elom vybavovania záležitostí pre obec.

(8)

Výdavky na propaga né ú ely môžu by použité na propagáciu a reklamu, ktorá
bezprostredne súvisí s innos ou obce, najmä na:
a) na novoro né pozdravy,
b) vizitky,
c) drobné predmety s potla ou symbolov obce,
d) knižné publikácie o obci.

(9)

Pre ú ely týchto zásad je treba považova :
a) oficiálna návšteva je domáca, alebo zahrani ná delegácia, ktorá prerokúva
hospodárske otázky obce,
b) ob erstvenie je káva, aj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a
jedlo pod a povahy a d žky trvania akcie,
c) výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie,
stravovanie, dopravu, tlmo enie, vstupné na kultúrny program.

(10) O poskytnutí daru a jeho hodnote rozhoduje starosta obce.
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Článok 15
Kompetencie starostu obce pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce
(1)

Konkrétne použite finan ných prostriedkov pri nadobúdaní majetku obce, ktoré sú
vymedzené vo výdavkovej asti rozpo tu obce ako celkový objem bez presného ur enia
použitia a s predpokladom ich postupného použitia na samostatné a jednotlivé ú ely
(okrem finan ných prostriedkov upravených v lánku 14 týchto Zásad) je v kompetencii
rozhodnutia starostu obce, ak výška jednotlivo použitých finan ných prostriedkov na
konkrétny jednotlivý ú el nepresiahne sumu 5 000 € vrátane.

(2)

Použitie finan ných prostriedkov pri nadobúdaní majetku na konkrétny ú el (okrem
finan ných prostriedkov upravených v lánku 14 týchto Zásad) vo výške viac ako
5 000 € schva uje Obecné zastupite stvo obce prijatím uznesenia nadpolovi nou
vä šinou prítomných poslancov.

(3)

Dodržiavanie ustanovení osobitného predpisu,17 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a Smernice upravujúcej postup obce ako verejného obstarávate a pri
zadávaní zákaziek týmto nie je dotknuté.

ČASŤ ŠIESTA
MONITOROVANIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
A ZODPOVEDNOSŤ ZA HOSPODÁRENIE

Článok 16
(1)

Za hospodárenie s rozpo tovými prostriedkami v rozsahu zverenej pôsobnosti a v súlade
s Organiza ným poriadkom obce zodpovedá:
a) starosta obce,
b) štatutárny zástupca (riadite ) rozpo tovej / príspevkovej organizácie zriadenej obcou.

(2)

Starosta obce predkladá obecnému zastupite stvu monitorovaciu správu na prerokovanie
najneskôr do 60 dní po uplynutí prvého polroka rozpo tového roka. Monitorovacia správa
obsahuje hodnotenie plnenia rozpo tu obce k 30. 6. a pripraví ju finan né oddelenie
obecného úradu. Monitorovaciu správu berie obecné zastupite stvo na vedomie.

(3)

V súlade so závermi monitorovacej správy v prípade potreby starosta obce navrhuje
obecnému zastupite stvu zmeny v rozpo te, najmä zvýšenie príjmov obce, alebo zníženie
výdavkov obce, s cie om zabezpe i vyrovnanos bežného rozpo tu ku koncu
rozpo tového roka, ale aj iné rozpo tové opatrenia.

17

najmä zákon . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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(4)

Hospodárenie s rozpo tovými prostriedkami je sú as ou finan nej kontroly obce, ktorú
upravujú ustanovenia Zásad finan ného riadenia a finan nej kontroly obce.

(5)

Hospodárenie s rozpo tovými prostriedkami po as roka kontroluje zárove aj hlavný
kontrolór obce.

(6)

Subjekty, ktoré neoprávnene použijú alebo zdržia rozpo tové prostriedky obce sú povinné
vráti finan né prostriedky v rovnakej výške do rozpo tu obce.

ČASŤ SIEDMA
ZMENY ROZPOČTU OBCE

Článok 17
(1)

Ak v priebehu rozpo tového roka vznikne potreba uhradi výdavok obce, ktorý nie je
v rozpo te obce rozpo tovaný, alebo vznikne potreba zmeny schváleného rozpo tu, obec
postupuje nasledovne:
a) efektívnejšie a hospodárnejšie plní úlohy v rámci schváleného rozpo tu,
b) nepredpokladaný výdavok uhradí z rezervy rozpo tu, ak bola rezerva v obci
vytvorená,
c) nepredpokladaný výdavok uhradí z rezervného fondu,
d) nepredpokladaný výdavok uhradí z iných zdrojov (napríklad úver, združovanie
prostriedkov a podobne),
e) prijatím rozpo tových opatrení.

(2)

Pravidlá rozpo tových opatrení upravuje osobitný predpis.18

Článok 18
Príprava zmeny rozpočtu obce

18

(1)

Práce pri príprave a vypracovaní návrhu zmeny rozpo tu obce riadi a koordinuje starosta
obce prostredníctvom finan ného oddelenia obecného úradu.

(2)

Finan né oddelenie obecného úradu pripravuje návrh zmeny rozpo tu obce v sú innosti
s jednotlivými subjektmi rozpo tového procesu, ktoré predkladajú finan nému oddeleniu
obecného úradu rozpo tové požiadavky a podnety pre návrh zmeny rozpo tu obce.

(3)

Pri príprave návrhu zmeny rozpo tu a pri jej schva ovaní je obec povinná prednostne
zabezpe i krytie všetkých záväzkov, ktoré pre obec vyplývajú z plnenia povinnosti
ustanovených osobitnými predpismi.

§14 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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Článok 19
Schvaľovanie zmeny rozpočtu obce
(1)

Starosta obce predkladá návrh zmeny rozpo tu obce obecnému zastupite stvu na
rokovanie a schválenie.

(2)

Sú as ou dodato ne uplatnených poslaneckých návrhov pre výdavkovú as zmeny
rozpo tu v procese schva ovania zmeny rozpo tu obce musia by identifikované reálne
zdroje na krytie dodato ne navrhovaných výdavkov.

(3)

Obecné zastupite stvo schva uje zmeny rozpo tu obce nadpolovi nou vä šinou
prítomných poslancov obecného zastupite stva.

Článok 20
Kompetencie starostu obce pri rozhodovaní o rozpočtových opatreniach
(1)

Starosta obce rozhoduje o rozpo tových opatreniach:
a) presun rozpo tových prostriedkov medzi položkami v rámci príjmovej asti rozpo tu
v celkovej výške do 35 000 € sumárne za celé rozpo tové obdobie,
b) presun rozpo tových prostriedkov medzi jednotlivými funk nými klasifikáciami
v celkovej výške do 35 000 € sumárne za celé rozpo tové obdobie,
c) presun rozpo tových prostriedkov medzi položkami v rámci každej funk nej
klasifikácie v celkovej výške do 10 000 € sumárne za celé rozpo tové obdobie, pri
dodržaní rozpo tových výdavkov príslušnej funk nej klasifikácie celkom,
d) prekro enie podpoložky o 10% pri dodržaní rozpo tových výdavkov príslušnej
položky celkom,
e) presun rozpo tových prostriedkov medzi položkami v rámci výdavkovej asti
rozpo tu v celkovej výške do 35 000 € sumárne za celé rozpo tové obdobie,
f) povolené prekro enie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy
35 000 €,
g) viazanie rozpo tových výdavkov v rámci schváleného rozpo tu do výšky 35 000 €.

(2)

Starosta obce informuje na najbližšom možnom rokovaní obecného zastupite stva
poslancov obecného zastupite stva o rozpo tových opatreniach, ktoré v rámci svojej
kompetencii realizoval.
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ČASŤ ÔSMA
PEŇAŽNÉ FONDY OBCE

Článok 21
(1)

Obec vytvára vlastné mimorozpo tové pe ažné fondy. Zdrojmi pe ažných fondov môžu
by najmä:
a) prebytok rozpo tu za uplynulý rozpo tový rok,
b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikate skej innosti po
zdanení,
c) zostatky pe ažných fondov z predchádzajúcich rozpo tových rokov a zostatky
príjmových finan ných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných
zdrojov financovania.

(2)

Obec vytvára mimorozpo tové pe ažné fondy:
a) rezervný fond,
b) sociálny fond.

Článok 22
Rezervný fond
(1)

Rezervný fond tvorí obec z prebytku svojho hospodárenia.

(2)

Obecné zastupite stvo obce po schválení závere ného ú tu obce ur í výšku rezervného
fondu, najmenej však 10% z prebytku rozpo tu obce uplynulého roka.

(3)

Zdrojom fondu môžu by aj darované finan né prostriedky a zostatky z minulých rokov.

(4)

Obec použije prostriedky z rezervného fondu najmä na:
a) doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,
b) úhradu následkov havarijnej situácie, živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej
udalosti,
c) úhradu schodkového výsledku hospodárenia,
d) krytie asového nesúladu medzi príjmami a výdavkami po as rozpo tového roka,
e) obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do innosti iných subjektov.

(5)

Prostriedky rezervného fondu môže obec použi aj na úhradu záväzkov bežného
rozpo tu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpo tových rokoch, maximálne v sume
prebytku bežného rozpo tu vykázaného za predchádzajúci rozpo tový rok.

(6)

Použitie prostriedkov rezervného fondu schva uje obecné zastupite stvo nadpolovi nou
vä šinou prítomných poslancov obecného zastupite stva.
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Článok 23
Sociálny fond
(1)

Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu do výšky 1,25 % z celkového objemu
skuto ne vyplatených miezd v bežnom roku a zo zostatku prostriedkov sociálneho fondu
z minulých rokov.

(2)

Použitie sociálneho fondu stanoví obec ako zamestnávate
o zásadách obce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.

vo vnútornom predpise

ČASŤ DEVIATA
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

Článok 24
(1)

Po skon ení rozpo tového roka obec finan ne usporiada svoje hospodárenie a súhrnne
spracuje do závere ného ú tu obce.

(2)

Obsah závere ného ú tu upravuje osobitný predpis.19

Článok 25
Zostavovanie záverečného účtu obce
(1)

Práce pri príprave a zostavení návrhu závere ného ú tu obce riadi a koordinuje starosta
obce prostredníctvom finan ného oddelenia obecného úradu.

(2)

Finan né oddelenie obecného úradu zostavuje návrh závere ného ú tu obce v sú innosti s
jednotlivými subjektmi rozpo tového procesu, ktoré predkladajú finan nému oddeleniu
obecného úradu podklady.

Článok 26
Schvaľovanie záverečného účtu obce

19

(1)

Starosta obce predkladá návrh závere ného ú tu obce obecnému zastupite stvu na
rokovanie a schválenie. Návrh závere ného ú tu obecné zastupite stvo prerokuje
najneskôr do šiestich mesiacov po ukon ení rozpo tového roka.

(2)

Závere ný ú et obce schva uje obecné zastupite stvo v súlade s ustanoveniami
osobitného predpisu20 nadpolovi nou vä šinou prítomných poslancov obecného
zastupite stva.

§16 odsek 5 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
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(3)

Prebytok rozpo tu obce je zdrojom tvorby rezervného fondu. O použití prebytku rozpo tu
alebo spôsobe úhrady schodku rozhoduje obecné zastupite stvo pri prerokúvaní
závere ného ú tu.

(4)

Schodok rozpo tu obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z
alších pe ažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. Spôsob financovania
schodku rozpo tu obecné zastupite stvo potvrdzuje pri prerokúvaní závere ného ú tu
obce.

(5)

Obec je povinná da overi ú tovnú závierku audítorom.21

ČASŤ DESIATA
SPOLO NÉ USTANOVENIA

Článok 27
(1)

Starosta obce oboznámi všetkých zamestnancov obce s týmito Zásadami hospodárenia
a nakladania s finan nými prostriedkami obce najneskôr v de ich ú innosti, u nových
zamestnancov najneskôr v de ich nástupu do zamestnania.

(2)

Starosta obce zabezpe í, aby so Zásadami hospodárenia a nakladania s finan nými
prostriedkami obce boli oboznámení aj všetci zamestnanci právnických osôb
v zria ovate skej pôsobnosti obce, všetky obchodné spolo nosti obce aj obchodné
spolo nosti s majetkovou ú as ou obce.

(3)

Starosta obce priebežne oboznámi zamestnancov obce so zmenami Zásad hospodárenia
a nakladania s finan nými prostriedkami obce a vedie o tom písomnú evidenciu.

(4)

Starosta obce vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení týchto Zásad hospodárenia
a nakladania s finan nými prostriedkami obce a vyžaduje ich dôsledné plnenie.

(5)

Starosta obce môže ustanovenia týchto Zásad hospodárenia a nakladania s finan nými
prostriedkami obce upres ova a konkretizova vo svojich príkazoch, pokynoch aj
v ustanoveniach vnútorných predpisov.

(6)

Porušenie ustanovení týchto Zásad hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami
obce je treba považova za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

(7)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce sú k dispozícii
všetkým zamestnancom obce v elektronickej forme na elektronickom úložisku obce a

20

§16 odsek 10 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
§9 odsek 4 zákona o obecnom zriadení, §16 odsek 3 zákona o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy

21
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v tla enej forme u starostu obce. Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými
prostriedkami obce sú k dispozícii aj u štatutárnych zástupcov právnických osôb
v zria ovate skej pôsobnosti obce, všetkých obchodných spolo ností obce aj
obchodných spolo ností s majetkovou ú as ou obce
(8)

Pokia nie sú v týchto Zásadách hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami
obce podrobnejšie upravené podmienky a postupy vz ahujúce sa na pravidlá
rozpo tovania, zodpovedné subjekty postupujú v súlade s ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov.

ČASŤ JEDENÁSTA
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28
(1)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce sú základnou normou
obce o pravidlách rozpo tovania a sú záväzné pre všetkých zamestnancov obce a alšie
osoby v súlade s týmito Zásadami hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami
obce.

(2)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce vypracúva starosta
obce a ur uje obecné zastupite stvo obce prijatím uznesenia nadpolovi nou vä šinou
prítomných poslancov obecného zastupite stva. Obecné zastupite stvo obce prijatím
uznesenia obecného zastupite stva obce nadpolovi nou vä šinou prítomných poslancov
obecného zastupite stva ur uje zmeny, dodatky aj zrušenie ustanovení Zásad
hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce.

(3)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce ur ilo Obecné
zastupite stvo obce Oravská Jasenica d a 18.11.2019 schválením uznesenia .

(4)

Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce Oravská Jasenica
nadobúdajú ú innos d a
.

Ing. Karol Gra ák
starosta obce
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