Mesto Partizánske
Aktualizácia č. 2
ktorou sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske
č. 21/2009 o rozpočtových pravidlách
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom túto
Aktualizáciu č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) o rozpočtových pravidlách.

Článok 3
Rozpočet mesta
1. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v
ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území. Zahrňuje tiež vzťahy
k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.
2. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov
a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených mestom, príspevky príspevkovým
organizáciám zriadeným mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je
mesto zakladateľom. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným
predpisom.
3. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú
v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri
rozpočtové roky. Viacročný rozpočet mesta tvorí:
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 písm. b).
4. Rozpočet mesta na príslušný rok v príjmovej a výdavkovej časti schvaľuje mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vo vopred určenom termíne, vždy pred 1. januárom
rozpočtového roka. V prípade, že rozpočet v tomto termíne nie je schválený, postupuje sa podľa
článku 8 týchto rozpočtových pravidiel.
5. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté platí aj o záverečnom účte.
6. Schválenie záverečného účtu vykoná mestské zastupiteľstvo do 30. 4. nasledujúceho roka.
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7. Zmeny rozpočtu mesta schvaľuje mestské 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. Zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenia môže podľa týchto
rozpočtových pravidiel v priebehu rozpočtového roka vykonať aj primátor mesta.
8. Rozpočtové opatrenia sú :
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných
príjmov
9. Zmenu rozpočtu a rozsah rozpočtových opatrení upravuje článok 5 týchto zásad.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Partizánskom dňa 09.12.2008. Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2009.
2.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší platnosť VZN mesta Partizánske č. 8/2007 o
rozpočtových pravidlách mesta Partizánske.
3. Aktualizácia č. 1 tohto VZN bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Partizánskom dňa 27.10.2009. Účinnosť nadobúda dňa 11.11.2009.
4. Aktualizácia č. 2 tohto VZN bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva dňa 23.11.2010 a nadobúda účinnosť dňa 8.12.2010.

Ing. Ján Podmanický, v.r.
primátor mesta
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