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Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Rozpočtovým pravidlám mesta Dunajská Streda
v predloženom rozsahu.
B/ ž i a d a p r i m á t o r a m e s t a
zabezpečiť, aby dôvodová správa k návrhu zmeny rozpočtu
predložená na rokovanie mestskej rady a mestského
zastupiteľstva obsahovala vyjadrenie, či sa poslanecký návrh do
návrhu zmeny rozpočtu zapracoval.
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2016 uznesením č.
266/2016/12 schválilo Rozpočtové pravidlá mesta Dunajská Streda.
V predkladanom návrhu Dodatku č.1 k rozpočtovým pravidlám mesta Dunajská Streda sa
premietajú jednak zmeny súvisiace s aktuálnou novelou zákona NR SR č.583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednak návrhy týkajúce
sa procesu schvaľovania zmien rozpočtu a rozšírenia úpravy na Stredisko služieb škole
a Centrum sociálnej starostlivosti ako rozpočtové organizácie mesta.
K bodu 1
Vypúšťané slová v danom prípade sa týkali Centra sociálnej starostlivosti, ktoré medzitým
nadobudlo právnu subjektivitu.
K bodu 2
Bolo potrebné doplniť medzi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s právnou
subjektivitou rozpočtové organizácie Centrum sociálnej starostlivosti a Stredisko služieb
škole.
K bodu 3 až 5
Tvorba návrhu rozpočtu obce je náročný a zdĺhavý proces, vyžaduje spoluprácu všetkých
organizačných útvarov mestského úradu, poslancov ako aj obyvateľov a právnických osôb
pôsobiacich na území mesta. Rozpočet je základom finančnej sústavy samosprávy mesta. Je
viacúčelovým dokumentom, ktorý by mal navrhnutý tak, aby plnil potreby finančného
manažmentu ale aj volených predstaviteľov a obyvateľov mesta.. Zostavenie rozpočtu musí
zohľadňovať určité zákonné úpravy, predovšetkým vyššie uvedené zákony o rozpočtových
pravidlách, zákon o štátnom rozpočte. Vzhľadom na uvedené bolo by účelné, aby
pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu/zmeny rozpočtu prebehlo do určitej lehoty a aby
Komisia MsZ pre financie ako poradný orgán mestského zastupiteľstva v dostatočnom
časovom predstihu mala možnosť vyhodnocovať predkladané pripomienky/pozmeňovacie
návrhy.
Pôvodné znenia dotknutých článkov:
Článok 11 bod 11:
„Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky pozmeňovacie poslanecké návrhy obsahovať návrh
zdroja na krytie výdavkov súvisiacich s takýmito návrhmi.“
Článok 13 bod 2:
„ (2) Návrhy na vykonanie zmeny rozpočtu mesta spracováva Odbor finančný a evidencie
majetku mesta na základe vzniknutých požiadaviek na krytie nepredvídaných výdavkov
a neplánovaných príjmov. Návrh na zmenu rozpočtu predkladá na schválenie MsZ primátor
mesta po predchádzajúcom prerokovaní v komisiách MsZ a v MsR.“
Článok 13 bod 3:
„ (3) Správcovia rozpočtových prostriedkov mesta sú povinní predkladať odboru finančnému
a evidencie majetku mesta návrhy na zmenu rozpočtu (požiadavka na zmenu rozpočtu), a to
vrátane finančného vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, k právnickým
osobám, ktorých je mesto zakladateľom a ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.“
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K bodu 6
Ide o technicko-právnu úpravu.
K bodu 7
Podľa novej právnej úpravy príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť obce sa majú
rozpočtovať a sledovať 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.
Pôvodné znenie Článku 20:
„Vykonávanie podnikateľskej činnosti mesta schvaľuje MsZ. Výnosy a náklady na túto
činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.“

Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť s nasledovnými zmenami:
„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 14 dní pred konaním zasadnutia MsZ. Dôvodová správa k návrhu
rozpočtu predložená na rokovanie v MsR a MsZ musí obsahovať vyjadrenie, či sa
poslanecký návrh do návrhu rozpočtu zapracoval. 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.“
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 14 dní pred konaním
zasadnutia MsZ. Dôvodová správa k návrhu zmeny rozpočtu predložená na
rokovanie v MsR a MsZ musí obsahovať vyjadrenie, či sa poslanecký návrh do
návrhu zmeny rozpočtu zapracoval. 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.“

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová za spolupráce hlavného kontrolóra mesta
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