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        MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 

k Rozpočtovým pravidlám mesta Dunajská Streda 
     (ďalej len „Dodatok“) 

 
 

      I. 

 

Rozpočtové pravidlá mesta Dunajská Streda schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 266/2016/12 zo dňa 28. júna 2016 sa menia a dopĺňajú 

nasledovne:  

 

1. V Článku 11 bod 5 sa vypúšťajú slová „subjekty bez právnej subjektivity vrátane“ a vkladá  

     písm. f), ktoré znie: 

    „ f) Centrum sociálnej starostlivosti“ 

        

2. V Článku 11 bod 6 sa dopĺňa o písmeno f) a g), ktoré znejú: 

 

f)   pre Centrum sociálnej starostlivosti: 

bežné príjmy  

bežné výdavky z rozpočtu mesta 

bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 

bežné výdavky z vlastných zdrojov 

kapitálové výdavky 

g)  pre Stredisko služieb škole: 

bežné príjmy  

bežné výdavky z rozpočtu mesta 

bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 

bežné výdavky z vlastných zdrojov 

kapitálové výdavky“ 

 

3. V Článku 11 bod 11 znie:  

„ (11) V procese pripomienkovania/schvaľovania rozpočtu musia všetky pozmeňovacie 

poslanecké návrhy obsahovať návrh zdroja na krytie výdavkov súvisiacich s takýmito 

návrhmi. Poslanci MsZ môžu predložiť svoje pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu 

najneskôr 7 dní pred konaním zasadnutia MsR. Návrh rozpočtu  predkladá na schválenie 

MsZ primátor mesta po predchádzajúcom  prerokovaní v komisiách MsZ a v MsR. 

Pozmeňujúce návrhy MsR sa prerokujú v Komisii MsZ pre financie.“ 

 

4.   V Článku 13 bod 2 znie:  

„ (2) Návrhy na vykonanie zmeny rozpočtu mesta spracováva a zverejní/sprístupní 

všetkým poslancom MsZ najneskôr 14 dní pred zasadnutím mestskej rady Odbor 

finančný a evidencie majetku mesta na základe vzniknutých požiadaviek na krytie 

nepredvídaných výdavkov a neplánovaných príjmov. Poslanci MsZ môžu predložiť svoje 

pozmeňujúce návrhy k návrhu zmeny rozpočtu najneskôr 7 dní pred konaním zasadnutia 

MsR. Návrh na zmenu rozpočtu  predkladá na schválenie MsZ primátor mesta po 

predchádzajúcom  prerokovaní v komisiách MsZ a v MsR. Pozmeňujúce návrhy MsR sa 

prerokujú v Komisii MsZ pre financie.“ 
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5.   V Článku 13 bod 3 sa za zátvorkou a čiarkou vkladajú slová „najneskôr 20 dní pred 

konaním zasadnutia mestskej rady“. 

 

6. V Článku 13 bod 7 sa slová „Pri schvaľovaní“ nahrádzajú slovami „V procese 

pripomienkovania/schvaľovania“ 

 

 

7. Článok 20 vrátane nadpisu znie: 

 

„Článok 20  

Podnikateľská činnosť mesta 

  

Vykonávanie podnikateľskej činnosti mesta schvaľuje MsZ. Výnosy a náklady na túto 

činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia 

byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po 

zdanení používa mesto ako doplnkový zdroj financovania. Ak je hospodárskym 

výsledkom podnikateľskej činnosti mesta k 30. septembru rozpočtového roka strata, 

mesto je povinné zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo 

urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom 

rozpočtovom roku už nevykonávala.“ 

 

 

II.  

 

(1) Tento Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č..../2019/.. 

dňa 25. júna 2019. 

 

(2) Tento Dodatok nadobúda účinnosť 1.  júla 2019. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, ............... 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

 

 

 


