Mesto Partizánske
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske
č. 21/2009
o rozpočtových pravidlách
mesta Partizánske

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tieto rozpočtové pravidlá upravujú postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu mesta
Partizánske, záverečného účtu mesta Partizánske a použitie jeho finančných prostriedkov.
2. Ďalej určujú zásady a kontrolu hospodárenia s rozpočtovými a mimorozpočtovými
finančnými prostriedkami, t. j. fondmi.
Článok 2
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 ako aj
finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je 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
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 7 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.
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6. Schválenie záverečného účtu vykoná mestské zastupiteľstvo do 30. 4. nasledujúceho roka.
7. Zmeny rozpočtu mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 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 4 týchto zásad.
Článok 3
Členenie rozpočtu
1. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
2. Triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu vychádza z rozpočtovej klasifikácie.
Článok 4
Zásady hospodárenia s rozpočtom mesta
1. Rozpočtové prostriedky môžu byť použité iba na účely, na ktoré boli v rozpočte určené.
2. Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte plánovaná, je možné
úhradu realizovať:
a/ zmenou rozpočtu po schválení mestským zastupiteľstvom,
b/ zmenou rozpočtu po schválení primátorom takto:
- do výšky 33.193,92 € v rámci položky rozpočtu
- do výšky 16.596,96 € medzi položkami rozpočtu
c/ o zmenách rozpočtu podľa bodu 2b tohto článku podá primátor informáciu na najbližšom
rokovaní mestského zastupiteľstva.
d/ každá zmena rozpočtu mesta musí spĺňať podmienku zachovania celkovej vybilancovanosti
príjmov a výdavkov rozpočtu.
3. Rozpočtové opatrenia podľa článku 2 body 8/a a b, ktorými sa presunú, alebo prekročia
rozpočtové prostriedky môže schváliť primátor mesta v súlade s článkom 4 bod 2/b.
4. Rozpočtové opatrenie podľa článku 2 bod 8/c, ktorým sa viažu rozpočtové prostriedky
môže schváliť primátor mesta až do výšky 10 % rozpočtu.
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Článok 5
Peňažné fondy mesta
1. Mesto vytvára vlastné mimorozpočtové fondy v zmysle platných predpisov. Zostatky
peňažných fondov koncom roka neprepadajú.
2. Prostriedky svojich peňažných fondov používa mesto v zásade prostredníctvom príjmov
a výdavkov svojho rozpočtu. Okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými
fondmi navzájom a prípadov, keď prostriedky peňažných fondov slúžia len na vyrovnanie
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka.
Článok 6
Záverečný účet mesta
1. Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje
do záverečného účtu mesta.
2. Mesto usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
3. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.
4. Obsah záverečného účtu určuje zákon 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
5. Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
6. Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov.
Článok 7
Rozpočtové provizórium
1. Ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31.
decembra bežného roka, hospodári mesto podľa rozpočtu mesta predchádzajúceho
rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v
každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta
predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v
predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória
na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s
rozpočtom mesta po jeho schválení.
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Článok 8
Zostavenie rozpočtu mesta
1. Mestský úrad pri príprave rozpočtu mesta zhromažďuje podnety k zostaveniu rozpočtu
mesta na nasledujúce rozpočtové obdobie.
2. Mestský úrad predkladá spracovaný návrh rozpočtu ako i zmenu rozpočtu mesta
primátorovi, ktorý ho predloží po prerokovaní v komisii ekonomickej a podnikateľských
aktivít a v MsR na rokovanie MsZ.
3. Akákoľvek zmena, alebo úprava rozpočtu môže byť predložená na rokovaní MsZ len pri
dodržaní postupnosti krokov uvedených v bode 2.
Článok 9
Kontrolné orgány
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a/ poverený zamestnanec mesta
b/ poslanci mestského zastupiteľstva.
Článok 10
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.

Ing. Ján Podmanický, v. r.
primátor mesta
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