Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami obce Lipovany

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch na základe § 9 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 25 a nasl. Zák. NR SR č. 303/1995
o rozpočtových pravidlách a čl. Organizačného poriadku obce Lipovany vydáva tieto
Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami obce Lipovany
Časť I.
Úvodné ustanovenia
§1
1. Tieto zásady upravujú postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obce Lipovany,
ako aj použitie rozpočtových prostriedkov. Upravujú tiež zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Lipovany a kontrolu rozpočtu obce.
Časť II.
Rozpočet obce
§2
Úvodné ustanovenia
1. Finančné hospodárenie obce Lipovany sa riadi rozpočtom obce. Rozpočet musí
vyjadrovať ekonomickú samostatnosť.
2. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Prvá hlava
§3
Rozpočtový proces
1. Pôsobnosť jednotlivých subjektov pri vypracúvaní rozpočtu obce je nasledovná:
A: Komisie obecného zastupiteľstva:
-

sústreďujú v rámci svojej pôsobnosti požiadavky na čerpanie rozpočtu od
obyvateľov obce, právnických a fyzických osôb,
posudzujú tieto požiadavky,
odporúčajú obecnému zastupiteľstvu na zahrnutie do rozpočtu obce vybrané
priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek,
vypracúvajú návrh rozpočtu v rámci svojej pôsobnosti.

B: Starosta obce:
-

riadi a usmerňuje práce na vypracovávaní návrhu rozpočtu obce.
zapracúva podnety od obyvateľov obce a ďalších právnických osôb,
vypracúva konečnú verziu návrhu rozpočtu a návrhu predloženého obecnou
radou.

-

-

je povinný konečnú verziu návrhu rozpočtu obce prerokovať s obecným
zastupiteľstvom,
zabezpečuje v súčinnosti s obecným úradom všetky úkony potrebné
k eventuálnemu poskytnutiu účelových, resp. neúčelových dotácií zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky,
vyžiada si k návrhu rozpočtu obce odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce.

2. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a materiálno-technické záležitosti súvisiace
s vytváraním návrhu rozpočtu obce na príslušný rok.
Za tým účelom najmä:
-

zabezpečuje odborné podklady a ďalšie písomnosti potrebné na správne
a úplné vypracovanie rozpočtu obce,
sústreďuje požiadavky na zahrnutie do rozpočtu od fyzických a právnických
osôb a predkladá ich komisiám obecného zastupiteľstva,
sumarizuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
na požiadanie spracúva jednotlivé podkladové materiály, rozbory, analýzy
a pod.

3. Obecné zastupiteľstvo najmä:
-

určuje zásady hospodárenia s majetkom obce, (§ 11 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č.
369/1990 Zb.)
schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje
záverečný účet (§ 11 ods. 3 písm. b/ zák. SNR č. 369/1990 Zb)
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania
s majetkom obce.

4. Pri vypracúvaní všetky zhora uvedené subjekty musia zohľadňovať potrebu
finančných prostriedkov na dokončenie (resp. postupné dokončenie) rozpočtových
stavieb a úloh z predchádzajúceho obdobia.
§4
Rozpočet obce
1. Rozpočet obce musí obsahovať:
a) príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce,
b) finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v katastrálnom
území obce, k podnikateľským subjektom,
c) finančné vzťahy k fondom spoločenskej spotreby,
d) finančné vzťahy k občanom žijúcim v katastrálnom území obce,
e) finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu SR.
2. Príjmy rozpočtu obce sú vymedzené v ust. § 26 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov.
3. Výdavky rozpočtu obce sú vymedzené v ust. § 27 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách.
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Použitie rozpočtových prostriedkov
1. Rozpočtové prostriedky sa majú použiť do konca kalendárneho roka. Účelové dotácie
zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na účely, na ktoré boli určené, a za vopred
stanovených podmienok. Podliehajú ročnému zúčtovaniu.
2. Prebytky hospodárenia obce koncom roka neprepadajú. Sú zdrojom tvorby
mimorozpočtových peňažných fondov obce.
3. Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovnáva predovšetkým z:
- rezervy schváleného rozpočtu,
- mimorozpočtových peňažných fondov.
4. vanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá starosta obce. Starosta obce je povinný
jedenkrát polročne podať správu o čerpaní rozpočtu obce obecnému zastupiteľstvu.
5. Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady, ktorá nebola (nie je)
uvedená v rozpočte obec, možno ju realizovať len jedným z nasledovných spôsobov:
a) hospodárnejším vykonávaním svojich úloh v rámci rozpočtu,
b) odsunutím platby iného – menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie
je v rozpore s riadnou činnosťou obce,
c) využitím vlastných mimorozpočtových zdrojov,
d) z rezervy rozpočtu obce,
e) z iných zdrojov (napr. úver, združenie prostriedkov s inou právnickou
alebo fyzickou osobou a pod.)
f) rozpočtovým opatrením.
Spôsoby uvedené pod písm. a) – d) môže realizovať starosta obce po prerokovaní v obecnom
zastupiteľstve.
Spôsoby uvedené pod písm. e) – f) schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce
(§ 11 ods. 3 písm. b) až f) schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce (§ 11 ods.
3 písm. b) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
6. Rozpočtovým opatrením obce sú:
-

presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu,
prekročenie rozpočtu o viac ako 3.300,- Eur
Druhá hlava
Porušenie rozpočtovej disciplíny
§6

Subjekty, ktoré neoprávnene použijú alebo zadržia rozpočtové prostriedky alebo prostriedky
peňažných fondov obce, sú povinné vrátiť finančné prostriedky v rovnakej výške + 0,5 % za
každý aj začatý deň omeškania do rozpočtu obce. V prípade vyššieho dlhu (nad 166,- Eur) sa
môže určiť splátkový kalendár.
Vrátené sumy sú príjmom rozpočtu obce.
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Peňažné fondy obce
§7
1. Obec vytvára tieto mimorozpočtové peňažné fondy:
-

cestný fond,

2. Uvedené peňažné fondy sa tvoria nasledovným spôsobom:
-

z nevyčerpaných zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich období a HV na
základe rozhodnutia OZ.

3. Jednotlivé peňažné fondy sa používajú
činnosti:
-

nasledovným spôsobom a na nasledovné

cestný fond sa používa na budovanie, opravy a údržbu miestnych komunikácií,

4. Zostatky fondov neprepadávajú.
Časť VI.
Rezervný fond obce
§8
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného kalendárneho
roka (§ 31 ods. 4 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách).
Časť V.
Rozpočtové provizórium
§9
1. Ak rozpočet obce na príslušný rok nie je schválený pred 1. januárom roka riadi sa
rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára kalendárneho roku do schválenia
rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú
do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
3. V čase rozpočtového provizória sa nesmú vykonávať nasledovné operácie v rámci
výdavkovej základne:
-

nákup investičných prostriedkov,
výdavky obce v každom mesiaci trvania rozpočtového provizória nesmú
prekročiť výšku 1/12-ny výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka,
Časť VI.
Záverečný účet
§ 10

1. Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, vrátane
výsledkov hospodárenia zriadených peňažných fondov.
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3. Návrh záverečného účtu obce vypracúva starosta obce v súčinnosti s obecným úradom
a obecnou radou.
4. Hlavný kontrolór obce podáva k návrhu záverečného účtu obce odborné stanovisko.
Časť VII.
Spoločné ustanovenia
§ 11
1. Návrh rozpočtu obce, ako aj návrh záverečného účtu obce musí byť uverejnený v obci
a to zvyčajným spôsobom, aby sa k nemu mohli vyjadriť občania.
2. Návrhy rozpočtu obce a záverečný účet obce musia byť pred schválením uverejnené
aspoň na 15 dní na úradnej tabuli v obci.
3. Tieto zásady sú záväzné pre všetkých zamestnancov obce.
Časť VIII.
Záverečné ustanovenia
§ 12
1. Zmeny a doplnky týchto „Zásad“ schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch
2. Na týchto „Zásadách“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch dňa 14. 12.
2009, na 28. riadnom zasadnutí OZ.
3. Tieto „Zásady“ nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2010

V Lipovanoch 14. 12. 2009

Milan Matuška
starosta obce

