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            MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Dodatok č. 1 

k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 
     (ďalej len „Dodatok“) 

 
 

      I. 

 

Rozpočtové pravidlá pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 267/2016/12 zo dňa 28. júna 2016. sa menia a dopĺňajú nasledovne:  

 

1. Článok 4 bod 13 znie: 

 „ (13) Rozpočtová organizácia predkladá zriaďovateľovi  

a) výsledok svojho hospodárenia v termíne do 31.1. v členení:  

písomná správa o činnosti (ZŠ a ZUŠ uvedú v nej aj počet zamestnancov, počet tried, 

počet detí) 

rozpočet v členení výdavková časť (čerpanie), príjmová časť (plnenie) za príslušný rok 

a predchádzajúce 2 roky 

zmeny rozpočtu  

majetok (vymedziť aj príbytok, úbytok) 

podrobný rozpis záväzkov a pohľadávok so stavom k 31.12. 

prijaté dotácie, granty 

prehľad prijatých mimorozpočtových prostriedkov a ich použitia (dary)  

finančné výkazy FIN 1-12, 

Individuálna účtovná uzávierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke  

b) Konsolidovanú účtovnú závierku – konsolidačný balík v termíne do 30.4.“ 

 

2. Článok 5 bod 11 znie: 

„(11) Príspevková organizácia predkladá zriaďovateľovi  

a)výsledok svojho hospodárenia v termíne do 31.1. v členení:  

písomná správa o činnosti  

rozpočet v členení výdavková časť (čerpanie), príjmová časť (plnenie) za príslušný rok 

a predchádzajúce 2 roky 

zmeny rozpočtu  

majetok (vymedziť aj príbytok, úbytok) 

podrobný rozpis záväzkov a pohľadávok so stavom k 31.12. 

prijaté dotácie, granty 

prehľad prijatých mimorozpočtových prostriedkov a ich použitia (dary)  

finančné výkazy FIN 1-12, 

Individuálna účtovná uzávierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, 

poznámky k účtovnej závierke  

prehľad čerpania rezervného fondu 
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b) Konsolidovanú účtovnú závierku – konsolidačný balík v termíne do 30.4.“ 

 

 

 

II.  

 

(1) Tento Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením 

č.455/2017/20 dňa 27. júna 2017. 

 

(2) Tento Dodatok nadobúda účinnosť 15.  júla 2017. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, 6.7.2017 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

 

 

 


