Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 5/2014

DOPLNOK Č. 1 K VZN Č. 2/2005 O ROZPOČTOVÝCH
PRAVIDLÁCH OBCE VYHNE
OBEC VYHNE

Výtlačok číslo: 1

Obec Vyhne v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v y d á v a

doplnok č. 1 k VZN - 2/2005 o rozpočtových pravidlách obce Vyhne
Návrh tohto doplnku všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bol na pripomienkovanie
v zmysle §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
24.11.2014
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

24.11.2014
24.11.2014
04.12.2014
08.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
27.12.2014

Pôvodné znenia Čl. 1 a Čl. 2 sa vypúšťajú a nahrádzajú textom:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto VZN je stanovenie rozsahu a členenia schvaľovaného rozpočtu obce obecným
zastupiteľstvom a realizácie rozpočtových opatrení v rozpočte obce Vyhne a určenie záväzných
ukazovateľov pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce.
Čl. 2
Rozpočet obce a rozpočtové opatrenia
1.1 Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo nasledovne:
a) príjmy v rozsahu a členení
- druh /bežné, kapitálové, finančné operácie/
- ekonomická klasifikácia na položky alebo podpoložky ,
b) výdavky v rozsahu a členení
- druh /bežné, kapitálové, finančné operácie/
- funkčná klasifikácia podľa príslušnej klasifikácie výdavkov verejnej správy
- ekonomická klasifikácia na kategórie
c) programový rozpočet sa neuplatňuje.
1.2 Zmeny rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo s výnimkou:
a) účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a Európskej únie,
b) prostriedkov prijatých z darov, grantov, dotácií a iných účelových prostriedkov,
c) zmien rozpočtu v hodnote do 5000 €.
1.3.Za zmenu rozpočtu sa nepovažujú a nepodliehajú schváleniu orgánom obce:
a) zmeny kódov zdroja rozpočtových položiek v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemení suma
položky,
b) opravy chýb - nesprávne schválený druh, funkčná alebo ekonomická klasifikácia rozpočtovej položky
v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemení suma položky,
c) zmeny vykonané na základe zmeny príslušnej legislatívy,
d) presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schválenej skupiny ekonomickej klasifikácie.
1.4 Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady výdavku, ktorý nebol zahrnutý v rozpočte
obce, možno tento realizovať rozpočtovým opatrením.
Rozpočtovými opatreniami sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
1.5. Starosta obce schvaľuje rozpočtové opatrenia do výšky 5000 € na položku ekonomickej klasifikácie pri
príjme bez ohľadu na druh a pri výdavku na skupinu ekonomickej klasifikácie bez ohľadu na funkčnú
klasifikáciu a druh. Starosta obce schvaľuje podrobný rozpis rozpočtu na nižšie prvky rozpočtu.
1.6.Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu
rozpočtového roka.

Pôvodný text v Čl. 3 v bode 3.3 sa nahrádza novým:
3.3 Presuny rozpočtových prostriedkov
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie
zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich riaditeľ príslušnej organizácie zabezpečiť predovšetkým
presunom rozpočtových prostriedkov v rámci svojho rozpočtu. Pri vykonávaní takýchto presunov
rozpočtových prostriedkov nemožno meniť záväzné ukazovatele.

Vladimír Bevelaqua
starosta obce

