
 1 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2017/20 

20. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

20. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové 

a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város önálló jogalanyiságú költségvetési és járulékos 

létesítményei költségvetési szabályzata 1. sz. függelékének a jóváhagyására.  

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a EM MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

                    

 

     A/ schvaľuje  

Dodatok č.1 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové 

a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
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Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2016 

uznesením č. 267/2016/12 schválilo Rozpočtové pravidlá pre rozpočtové a príspevkové 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Dodatok č.1 k uvedeným Zásadám sa predkladá z dôvodu, aby rozpočtové 

a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k záverečnému účtu mesta 

predkladali v budúcnosti údaje v jednotnom členení a  ktoré požadujú poslanci. 

 

Pôvodné znenie zmenou dotknutých ustanovení: 

 

1.  „(13) Rozpočtová organizácia predkladá zriaďovateľovi svoj výsledok hospodárenia,  

ktorý  obsahuje minimálne: finančné výkazy FIN 1-12, FIN 2- 04, FIN 3 - 04, FIN 4 – 04, 

Individuálnu účtovnú uzávierku - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke 

v termíne do 31.1., Konsolidovanú účtovnú závierku – súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke, správu audítora, konsolidovanú výročnú správu v termíne do 

30.4. 

 

2. „(11) Príspevková organizácia predkladá zriaďovateľovi výsledok svojho hospodárenia, 

ktorý  obsahuje minimálne: finančné výkazy FIN 1-12, FIN 2- 04, FIN 3 - 04, FIN 4 – 04, 

Individuálnu účtovnú uzávierku - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke 

v termíne do 31.1., Konsolidovanú účtovnú závierku – súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke, správu audítora, konsolidovanú výročnú správu v termíne do 

30.4.“ 

 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre školstvo a mládež a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová z podkladov hlavného kontrolóra mesta 

 


