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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 1.2.2010 

 

VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica 19.2. 2010 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 5.3.2010 

 

 

 

 

 

Mesto Nová Dubnica na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov , zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zák. 

č. 583/2004 Z. z. o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  

 

v y d á v a  

 

pre územie mesta Nová Dubnica toto 

 

 

 

 

 

 

 

                        Všeobecne  záväzné nariadenie 

 

 

                                       č. 1/2010 

 
               o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta Nová Dubnica 

 

 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2009 o nakladaní s finančnými prostriedkami 

mesta   Nová Dubnica sa mení nasledovne : 

 

– ruší sa text článku  2 – úvodné ustanovenia a nahradzujú sa textom  

 

 
                                                                    Článok 2 

Postavenie a obsah rozpočtu obce 

 

 

1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom 

rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy  1). 

 

2. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 
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3. 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 z nich všeobecne záväzných právnych 

predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce 

zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods. 1. 

Spolu s rozpočtom obce sa zostavuje aj programový rozpočet v oblasti výdavkov 

(bežné aj kapitálové), ktorý obsahuje údaje o cieľoch a zámeroch samospráv. 

 

4. Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým  a príspevkovým 

organizáciám zriadeným obcou podľa osobitného predpisu a k iným právnickým 

osobám, ktorých je zriaďovateľom. Na hospodárenie rozpočtových a príspevkových 

organizácií sa vzťahuje osobitný predpis 1). 

 

5. Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného 

celku, do ktorého územia patrí, ak plnia spoločné úlohy. Rozpočet vyššieho územného 

celku môže obsahovať aj finančné vzťahy k rozpočtom obcí na jeho území. 

 

6. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným 

predpisom 1). 

 

7. Mesto zostavuje a schvaľuje rozpočet a programový rozpočet ako viacročný, ktorý je 

strednodobým  ekonomickým nástrojom finančnej politiky mesta a vyjadruje zámery 

rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri roky.  

 

8. Viacročný rozpočet tvoria : 

 

a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 

c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku , na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa 

písmena b) 

 

9. Viacročný  rozpočet sa  zostavuje  v  rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet  

mesta (§ 10 ods. 3). 

 

10. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné 

 

11.  Od roku 2009 je mesto povinné zostavovať okrem viacročného rozpočtu aj programy 

       mesta,  tzv. programový rozpočet,  ktorý  obsahuje  údaje  o  zámeroch a cieľoch ako   

       viacročný. 

 

      12.   Zostavovanie  rozpočtu   obce   vychádza   predovšetkým    z viacročného   rozpočtu,                  

              z  určeného   podielu   na  výnosoch   daní  v  správe  štátu  ustanovených  osobitným    

              predpisom  a  zo  schválených  finančných   vzťahov  štátneho rozpočtu k rozpočtom    

              samospráv. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
1) § 3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene niektorých zákonov 
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13.  Mesto  je  pri  zostavovaní  rozpočtu  povinné  prednostne  zabezpečiť krytie všetkých    

       záväzkov,  ktoré  pre  neho  vyplývajú  z plnenia povinností ustanovených osobitnými    

       predpismi.  

 

14. Rozpočet obce sa vnútorne člení na  

 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet) 

b) kapitálové príjmy a výdavky ( ďalej len kapitálový rozpočet) 

c) finančné operácie 

 

15. Bežnými  príjmami  rozpočtu  obce  sú príjmy podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 6 ods. 1  

v členení  podľa rozpočtovej klasifikácie s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa 

rozpočtovej klasifikácie kapitálovými príjmami. 

 

16. Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu mesta a ich  

jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia. 

 

      17.  Súčasťou  rozpočtu  obce sú  aj  finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z   

             peňažných  fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje  financovania a ich splácanie. 

             za  finančné  operácie  sa  považujú  aj    poskytnuté    pôžičky  a návratné    finančné   

             výpomoci  z   rozpočtu  obce  a ich   splátky,  vystavené  a prijaté   zmenky,  predaj  a    

             obstaranie   majetkových   účastí.   Finančné    operácie    nie   sú   súčasťou  príjmov  

             a   výdavkov  rozpočtu  obce.    Podrobné   členenie   finančných   operácií   obsahuje  

             rozpočtová  klasifikácia.   Mesto  môže   poskytnúť  návratnú    finančnú výpomoc  zo  

             svojho   rozpočtu  právnickej  osobe   ktorej   je   zakladateľom ,  pričom na tento účel  

             nemôže použiť návratné zdroje  financovania. 

 

18.  Rozpočet  mesta  podľa ods. 14 sa  zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Mesto 

je povinné zostaviť svoj bežný účet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový 

rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo  prebytkový, kapitálový rozpočet sa môže 

zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných 

prostriedkov mesta z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je 

tento schodok  krytý prebytkom bežného  rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.  

Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno 

prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania. 

   

         19. Ak  v priebehu rozpočtového  roku  vznikne  potreba  úhrady bežných výdavkov na    

               odstránenie havarijného stavu majetku mesta, alebo na likvidáciu škôd spôsobených    

               živelnými    pohromami    alebo    inou   mimoriadnou   udalosťou,   ktoré   nie     sú                    

               rozpočtované   a kryté   príjmami    bežného   rozpočtu,    môže    mesto   na  základe    

               rozhodnutia   zastupitel'stva použiť prostriedky rezervného fondu. 

 

         20. Rozpočet mesta obsahuje: 2) 

 

    a) príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy mesta,  

    b) finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 

    c) finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám. 
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         21.  Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta sú: 

             

                a) podiely na daniach v správe štátu, 

    b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 

    c) ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový    

        rok. 

 

        22.  Finančné  vzťahy  podl'a  odseku 21, písmeno a)  tohto článku ustanovuje osobitný    

               predpis 3)  a zabezpečujú sa prostredníctvom daňových úradov. 4).  Finančné vzťahy    

               podl'a  odseku 21 písmo b)  tohto  článku sa   zabezpečujú prostredníctvom správcu    

               kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy,    

               ktorý sa preniesol  na mesto.  Finančné  vzťahy  podl'a   21 písmo c)  tohto   článku        

               sa  zabezpečujú  prostredníctvom  Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej    

               len" ministerstvo financií")  alebo  správcu  kapitoly  štátneho  rozpočtu, do ktorého  

               vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

 

         23.  Dotácie podl'a odseku 21, písmo b)tohto článku sa poskytujú na základe osobitných     

                predpisov 5). Na úhradu nákladov, na ktoré sa poskytujú dotácie podl'a odseku 21    

                písmo b) tohto článku možno poskytnúť preddavok. 

 

          24.  Ak sa zákonom prenáša na mesto výkon štátnej správy, náklady takto preneseného     

                 výkonu štátnej správy sa mestu uhrádzajú zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom    

                 zákonom o štátnom rozpočte. 
 

 

 

Článok 21 

Záverečné ustanovenie 

 

 

 

               1.  Na tomto VZN Mesta Nová Dubnica sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo dňa  

                    18.2.2010. 

 

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. 

 

3.   Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od  zverejnenia na úradnej    

      tabuli. 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Šušaník 

                                                                                           primátor mesta 

 
          –––––––––––––––––––––––––––––––– 
          2) § 4 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

               3)  zákon č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

               4) zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch , ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 440/2000 Z. z. 

               5) zákon č.179/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských  

                   zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve.   
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