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Materiál na rokovanie      Materiál č.: 7/2015/3 

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      
 

 

Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda a zrušenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 148 z 29. apríla 2008, 

v časti B/   

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város költségvetési szabályai jóváhagyására valamint  

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete 2008. április 29-i ülésén hozott 148. sz. 

határozat  D/ pontjának a megszűntetésére  

 

Predkladá :   Ing. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, právny referát ÚP 

Kidolgozta: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat: 

 
                        

A/ r u š í  

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 148 

z 29. apríla 2008, v časti B/ 

 

B/ s c h v a ľ u j e  

 

Rozpočtové pravidlá mesta Dunajská Streda 

v predloženom znení 

 

 

 

              Február 2015 

          2015. február     
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Dôvodová správa 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská  Streda (ďalej len „MsZ“) svojim uznesením č. 148 zo 

dňa 29. apríla 2008 splnomocnil primátora mesta „rozhodovať o zmenách rozpočtu mesta do výšky 1 

% z upraveného rozpočtu a do výšky rozpočtu jednotlivých kapitol v príslušnom kalendárnom roku.“ 

 MsZ v rámci svojho uznesenia č. 224  zo dňa 16. decembra 2008 (v Prílohe 2. Interná 

smernica mesta Dunajská Streda na zostavenie a úpravu rozpočtu) právomoc primátora vykonávať 

rozpočtové opatrenia upravil nasledovne „Primátor mesta je v priebehu rozpočtového roku oprávnený 

v rozsahu určenom MsZ schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného 

rozpočtu: 

a) v rámci programu a jeho častí do výšky 1 % z upraveného rozpočtu, 

b) a do 5 % výšky rozpočtu jednotlivých kapitol v príslušnom kalendárnom roku.“ 

Na rozličnú úpravu rozsahu právomoci primátora schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami a na požívanie terminológií, ktoré nie sú jednoznačne zadefinované, poukázal aj hlavný 

kontrolór mesta vo svojej správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/11 zo dňa 

05.05.2014: 

 „V prípade štátneho rozpočtu sú príjmy a výdavky štátneho rozpočtu organizačne usporiadané do 

kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ale aj 

rozpočet Kancelárie Národnej rady, Kancelárie prezidenta, Úradu vlády, Ústavného súdu, Generálnej 

prokuratúry, Najvyššieho kontrolného úradu, Slovenskej informačnej služby a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy, ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva. V podmienkach 

mesta Dunajská Streda by sme mohli pojem „kapitoly“ nahradiť pojmom „program“, avšak pre 

jednoznačnú interpretáciu považujem za nutné pojem „kapitoly“ jednoznačne zadefinovať v internej 

smernici, alebo kompetencie primátora určiť na základe už zadefinovaných pojmov.“ 

 Vzhľadom na vyššie uvedené ako i na zmenu právnej úpravy (novela zákona č. 583/2004 Z.z. 

a zákona č. 523/2004 Z.z.) navrhujeme zrušiť uznesenie MsZ č. č. 148 zo dňa 29. apríla 2008  a 

Internú smernicu mesta Dunajská Streda na zostavenie a úpravu rozpočtu schválenú dňa 16. decembra 

2008 a prijať nové Rozpočtové pravidlá mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

Predkladaný materiál prerokovali komisie, ktoré odporúčajú ho schváliť: 

Komisia MsZ pre šport a telesnú kultúru a Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy.  

Komisia pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. 

 

 

Zákonná úprava rozpočtových pravidiel obcí je obsiahnutá v zákone č. 583/2004 Z.z   

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

nasledovne: 

 „§13 

Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov 

 

(1) Do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa zahrňujú len tie príjmy, výdavky 

a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo 

výdavku do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtovom roku je 

rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov   z príslušného účtu obce alebo účtu vyššieho 

územného celku. 

 

(2) Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo rozpočte 

vyššieho územného celku schválené. 

 

(3) Obec alebo vyšší územný celok môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z 

časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom v 
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príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie s výnimkou rozpočtových prostriedkov z dotácií podľa 

§ 3 ods. 1 písm. b) a c). 

(§ 3 ods. 1 písm. b) a c): b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

c) ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.) 

§ 14 

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia 

 

(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku 

schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov18) s 

výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a 

iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy a darov, ak darca určí účel daru. 

 

(2) Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku 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 a viazanie príjmov,  

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,  

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

 

(3) Obec a vyšší územný celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) do 

31. augusta príslušného rozpočtového roka. obec a vyšší územný celok môžu po tomto termíne 

vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok 

rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby 

úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného 

celku, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a 

programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi. 

 

(4) Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach 

vykonaných v priebehu rozpočtového roka.“ 

 

 

Pri  povolenom prekročení výdavkov  (bod b) návrhu uznesenia) sme primerane vychádzali z ust .§ 23 

zákona  NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.: 

§ 23 Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií 

(1) Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky 

a) prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, 

b) prijaté na základe zmluvy o združení,30) 

c) prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie alebo grantu, 

d) získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

e) prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, 

f) prijaté z úhrad stravy,31) 

g) prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu,32) 

h) prijaté od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,33) 

i) prijaté od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k 

nim,34) 

j) prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na 

úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.35) 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-523#f6259391#f6259391
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-523#f6259392#f6259392
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-523#f6259394#f6259394
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-523#f6259396#f6259396
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-523#f6259398#f6259398
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-523#f6259399#f6259399

