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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2019/6 

6. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 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 2. sz. függelékének a jóváhagyására.  

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

                    

 

     s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 2 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 predkladal 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. 

 

  

V predkladanom návrhu Dodatku č.2 sa premietajú 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 najmä vo vzťahu  

 zákazu prekročiť limit rozpočtový limit výdavkov o určité prostriedky (dary, úhrady 

stravy a pod.), ktoré sa viedli doteraz na mimorozpočtovom účte,  

 používania návratných zdrojov financovania  vo vzťahu k dodávateľským úverom len 

na oblasť investícií. 

 zjednotenia vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti; rozpočtová 

organizácia má rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých svojich účtoch 

  

 

K bodu 1 

Ide o zosúladenie s novelou zákona.  

Pôvodné znenie článku 3 ods. 2: 

 „(2) Príspevková organizácie mesta je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50 % 

výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. 

Platia pre ňu finančné vzťahy určené mestom ako zriaďovateľom v rámci rozpočtu mesta.“ 

 

K bodu 2 

Vypúšťajú sa ustanovenia o povolení prekročenia rozpočtového limitu výdavkov o určité 

prostriedky (dary, úhrady stravy a pod.), ktoré sa viedli doteraz na mimorozpočtovom účte. 

 

K bodu 3 

Pôvodné znenie cit. článku: 

„Príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhrady stravy od iných stravníkov v 

zariadeniach školského stravovania sa uhrádzajú na samostatný mimorozpočtový účet  

rozpočtovej organizácie, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace s nákupom potravín v 

týchto zariadeniach. Úhrada stravy pozostáva z úhrady nákupu potravín a z úhrady režijných 

nákladov. Časť úhrady stravy pripadajúcu na úhradu režijných nákladov prevedie rozpočtová 

organizácia  zo  mimorozpočtového účtu na výdavkový bežný účet a uhrádza z nich výdavky 

na režijné náklady v týchto zariadeniach.“ 

 

Rozpočtová organizácia má rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých svojich účtoch. 

  

 

K bodu 4 

Pôvodné znenie článku 3 ods. 2: 
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(13) Rozpočtová organizácia môže použiť prebytok hospodárenia predchádzajúceho 

rozpočtového roka výlučne na opravy, údržbu a investície v nasledujúcom rozpočtovom 

roku. 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie a  odporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

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

 


