Všeobecne záväzné nariadenie obce Kajal č. 1/2016 pre uplatňovanie
záväznosti a zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení
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Obecné zastupiteľstvo v Kajale sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Kajal č. 1
/ 2016 pre uplatňovanie záväznosti a zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Týmto VZN sa upravuje záväznosť schváleného rozpočtu a postup pre uplatňovanie
zmien rozpočtu a uplatňovanie rozpočtových opatrení v príslušnom rozpočtovom roku
v zmysle § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V ostatných ustanoveniach je záväzný zákon č. 583/2004 Z.z. a ustanovenia platné pre
rozpočtové hospodárenie vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 2
Záväznosť rozpočtu
1. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
2. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na
tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje viacročný rozpočet podľa ods. 1 a 2 §9 Zákona č.
583/ 20004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
4. Výdavky schválené v rámci funkčného členenia rozpočtu a to na jednotlivých
oddieloch, skupinách triedach v rámci bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu sú
záväzné.
5. Ekonomické členenie rozpočtu a to na položky a podpoložky slúži pre účely tvorby
rozpočtu pre potreby účtovníctva a zostavuje sa jednotným triedením príjmov
a výdavkov.
6. Informatívny charakter v rozpočte nemajú nasledovné položky a podpoložky:
a) Cestovné náhrady
b) Reprezentačné prostriedky.
Tieto majú charakter záväzných limitov.
7. Bežný rozpočet nemôže byť deficitný.
Čl. 3
Zmeny rozpočtu
1. Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov a záväzných limitov schvaľuje obecné
zastupiteľstvo 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. Zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka môže vykonávať starosta obce
rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
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a) Presun rozpočtových prostriedkov
b) Povolené prekročenie výdavkov
c) Viazanie rozpočtovaných výdavkov.
3. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami podľa bodu 2. Čl.3 nemožno vykonávať na
záväzné limity vybraných položiek rozpočtu.
4. Rozpočtové opatrenia sa vykonávajú v písomnej forme – rozhodnutím starostu obce a v
jednom vyhotovení sa doručuje zodpovednému zamestnancovi pre financie a majetok.
5. O prijatých rozpočtových opatreniach zodpovedný zamestnanec pre financie a majetok
vedie evidenciu a prijaté rozpočtové opatrenia zodpovedný zamestnanec pre financie a
majetok predkladá obecnému zastupiteľstvu vo štvrťročných intervaloch.
Čl. 4
Presun rozpočtových prostriedkov
1. Starosta obce môže vykonať presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými
položkami v rámci rozpočtu tak, že presunom sa nezmení schválená výška výdavkov
bežného, kapitálového rozpočtu a výška finančných operácií.
Čl. 5
Povolené prekročenie výdavkov
1. Rozpočtované prostriedky určené na výdavky je organizácia oprávnená prekročiť
o prostriedky:
a) Prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, účelovo určené peňažné dary
sa použijú v súlade s ich účelom
b) Prijaté na základe o zmluvy o združení
c) Prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
d) Prijaté z úhrad stravy
e) Prijaté od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
f) Prijaté od iných subjektov formou dotácie, grantu.
2. Prekročenie výdavkov podľa bodu 1. Čl.5 si nevyžaduje vykonať rozpočtové opatrenie –
povolené prekročenie rozpočtu.
3.

Starosta obce môže rozpočtovým opatrením povoliť prekročenie výdavkov:
a) Za podmienky plnenia vyšších príjmov, ktorých objem postačuje na ich krytie.

4. Povolené prekročenie výdavkov za predpokladu splnenia podmienky stanovenej v bode 3
Čl. 5 je možné:
a) Pri bežných výdavkoch do výšky 10% schváleného rozpočtu a maximálne do výšky 2
tis. EUR v odd., skupine a triede.
b) Pri kapitálových výdavkoch maximálne 10% pri rozpočte nad 50 tis. v odd., skupine
a triede.
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Čl. 6
Viazanie rozpočtových výdavkov
Časové a vecné obmedzenie použitia rozpočtových prostriedkov
1. Rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtovaných výdavkov sa vykoná, ak ich krytie je
ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov, alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti
bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu v prípadoch
nepredvídaných výdavkov z dôvodu havarijných stavov, živelných pohrôm a iných
mimoriadnych okolností.
2. Rozhodnutie o výške viazania rozpočtovaných výdavkov vydá starosta obce.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kajal č.1/2016 pre uplatňovanie záväznosti a zmien
rozpočtu a rozpočtových opatrení schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/2016 c dňa
11.2.2016, nadobúda účinnosť 15- tým dňom odo dňa vyvesenia.

v Kajale, dňa 11.2.2016.

Vyvesené:25.2.2016
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