Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šumiac
Pravidlá rozpočtového procesu
právnymi predpismi:
-

zabezpečujú súlad

hospodárenia obce Šumiac s platnými

Zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

správy

Zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zároveň sú v súlade s ďalšími zákonmi:
- Zákon o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
- Zákon o miestnych daniach a poplatku 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Zákonom NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákonom NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení,
- Zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Zákonom o financovaní škôl a školských zariadení 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
a pod.

Finančné limity pre rozhodovanie starostky obce sú stanovené v prípadoch, keď nie sú kompetencie a limity
zákonne pevne zakotvené (a je na vôli zastupiteľstva a starostky ich bližšie špecifikovať formou Zásad
rozpočtového hospodárenia):
A. Výdavky rozpočtu:
- Starostka obce je oprávnená rozhodovať o bežných výdavkoch obce do výšky................. (bez
predchádzajúceho súhlasu OZ):
- o kapitálových výdavkoch obce do výšky 5 000 Eur (bez predchádzajúceho súhlasu OZ).
Starostka obce je oprávnená rozhodovať o presunoch v rámci schválených rozpočtových položiek (podľa
schválenej štruktúry rozpočtu obce) i medzi týmito položkami bežného a kapitálového rozpočtu tak, aby
nezvýšila deficit rozpočtu obce, resp. aby celková bilancia hospodárenia obce zostala nezmenená.
V prípade nastatia havarijnej situácie – aby nedošlo k porušeniu bilancie rozpočtu – slúžia mimorozpočtové
prostriedky v rezervnom fonde obce.
Zároveň je starostka povinná dodržiavať ustanovenia hore uvedených právnych predpisov. Finančné limity pre
rozhodovanie starostky o výbere dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác nie sú dotknuté (sú upravené
v smernici o verejnom obstarávaní).
Finančné rozhodnutia spojené s kúpou a predajom majetku a jeho prenájom a kompetencie starostky
a poslancov OZ sú upravené osobitne v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce a zákonom
o majetku obcí. V týchto Rozpočtových zásadách sa neupravujú.
Pri svojom rozhodovaní sa starostka môže opierať o poradné rozhodnutie finančnej komisie OZ a ďalších
komisií, ktorých sa výdavok týka (pričom komisia je poradný, iniciačný, kontrolný orgán starostky, a jej

rozhodnutie nie je pre starostku záväzné, pokiaľ argumenty komisie pred poslancami OZ starostka vyvráti alebo
doplní svojimi protiargumentami).
B. Príjmy rozpočtu:
1. Vlastné príjmy
Vlastné príjmy do rozpočtu OZ a s nimi súvisiace zmeny rozpočtu (rozpočtové opatrenia) podpisuje starostka
obce (nie je potrebný súhlas OZ – táto úprava je urobená kvôli promptnosti rozpočtového procesu, pretože
v prípade navýšenia príjmov do rozpočtu by inak vždy muselo zasadať OZ).
2. Cudzie príjmy
a) Návratné zdroje financovania:
Starostka obce je povinná nechať si odsúhlasiť prijatie úveru (vrátane dodávateľského) obecným
zastupiteľstvom.
b) Nenávratné zdroje financovania:
Starostka obce je povinná o projekte/grante/dare informovať zastupiteľstvo a následne požiadať OZ o:
-schválenie podania žiadosti (zapojenie sa do projektu – investičný či neinvestičný projektový zámer),
-schválenie percentuálnej (v absolútnej čiastke vyčíslenej) finančnej spoluúčasti z rozpočtu obce.
Po schválení projektu/grantu/daru je starostka oprávnená podpisovať rozpočtové opatrenia o príjmoch
dotácie, grantu, transferu do rozpočtu obce.
C. Peňažné fondy:
Rozhodovanie o peňažných fondoch je v kompetencii zastupiteľstva (je to jeho zákonná a výhradná právomoc).
D. Finančné rozhodnutia v personálno-mzdovej oblasti:
Finančné rozhodnutia v personálno-mzdovej oblasti sú výlučne v kompetencii starostky obce (prijímanie,
prepúšťanie, odmeňovanie pracovníkov, odmeny riaditeľky školy). Starostka obce sa pritom riadi schváleným
rozpočtom pre danú oblasť výdavkov obecným zastupiteľstvom.

V Šumiaci dňa 22. januára 2019

Tieto Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šumiac schválilo obecné zastupiteľstvo obce Šumiac na
svojom zasadnutí dňa 25. januára 2019 uznesením č. 10/OZ/2019.

