OBEC LENARTOV
Lenartov 37, 086 06 Malcov
INTERNÁ SMERNICA
obce Lenartov
č. 15/2011
Zásady finančného hospodárenia
obce Lenartov
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1.
Zásady finančného hospodárenia Obce Lenartov sú vypracované v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2.
Obec Lenartov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky.
Obec je samostatný právny subjekt, ktorý za podmienok ustanovených týmito zásadami
samostatne hospodári s vlastnými a cudzími finančnými prostriedkami.
Druhá časť
ROZPOČET OBCE
Článok 2
Postavenie rozpočtu obce
1.
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom
kalendárnom roku.
2.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce sa zostavuje
každoročne najmenej na tri rozpočtové roky.
3.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet 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 všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj z uzavretých
zmluvných vzťahov. Rozpočet obce zahŕňa finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
s rozpočtom rozpočtových organizácii, ktorých je zriaďovateľom a k iným právnickým
osobám, ktorých je zakladateľom.
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4.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, k rozpočtu
vyššieho územného celku, do územia ktorého patrí, ak plnia spoločné úlohy.
5.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v zmysle platných právnych
predpisov.
6.
Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov
rozpočtu obce
Článok 3
Príjmy rozpočtu obce
1.

Príjmy rozpočtu obce sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z
činnosti obce a jej rozpočtových organizácií
c) výnosy z finančných prostriedkov obce
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce
f) podiely na daniach v správe štátu
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy a dotácie zo štátnych fondov
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu inej
obce na realizáciu zmlúv
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na
konkrétny účel
k) iné príjmy ustanovené iným predpisom.

2.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj:
a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov
b) zisk z podnikateľskej činnosti
c) návratné zdroje financovania
d) združené prostriedky.

3.
Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa považujú príjmy rozpočtu obce podľa odseku
1 písm. a) až f). Za vlastné príjmy sa považujú aj príjmy podľa ods. 1 písm. k). O použití
vlastných príjmov rozhoduje obec samostatne. Ak darca určí účel poskytnutých prostriedkov
podľa odseku 1 písm. e), obec je povinná tento účel dodržať. Príjmy rozpočtu obce podľa
ods.1 písm. g) a j) je obec povinná použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky
poskytli.
Článok 4
Výdavky rozpočtu obce
1.

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú
a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií upravených osobitnými
predpismi a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií
zriadených obcou,
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku obce a majetku
prenechaného na plnenie osobitných úloh príspevkovým a rozpočtovým
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organizáciám zriadených obcou,
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným
celkom, alebo s inými subjektmi na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti
vrátane výdavkov na spoločnú činnosť,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g) úroky z prijatých pôžičiek a úverov,
h) výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
2.
Obec môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotácie právnickým osobám, ktorých je
zakladateľom, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia obce. Obec môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotáciu inej obci, mestu alebo VÚC,
ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na území obce.
3.
Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy môže obec použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí
prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
prostriedky štátneho rozpočtu obec zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.
4.
Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok
ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a
zamestnanosti.
5.
Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo zakladá
právnickú osobu podľa osobitného predpisu, alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní
právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže použiť rozpočtové prostriedky
na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu
alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikaní takej právnickej osoby.
6.
V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4
článku 4 týchto zásad rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový
dlh obce.
Článok 5
Viacročný rozpočet a programový rozpočet
1.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet tvoria:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b).
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2.
Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet
obce.
3.
Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.
Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone
č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
Programový rozpočet – obec zostavuje programový rozpočet na roky , ktorý má byť
zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by
mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov
obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Tretia časť
ROZPOČTOVÝ PROCES
Článok 6
Zostavenie a členenie rozpočtu obce
1.
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 územných samospráv.
2.
Obec je pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých
záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.
3.

Rozpočet obce 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.

4.
Bežnými príjmami rozpočtu obce sú príjmy podľa článku 3 ods.1 týchto zásad
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa rozpočtovej
klasifikácie kapitálovými príjmami.
5.
Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu obce a ich
jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.
6.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody
prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich
splácanie. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia.
7.
Rozpočet obce podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje
použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch;
výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto
nevyčerpaných prostriedkov.
Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa
môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných
prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento
schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný
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rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného
rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
8.
Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými
pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami
bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť
prostriedky rezervného fondu.
9.
Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na
rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.
Článok 7
Rozpočtové provizórium
1.
Ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo
do 31.decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho
rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v
každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce
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 obce po jeho schválení.
Článok 8
Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie
1.
Obec vykonáva po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce.
2.
Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas
roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu
a monitoruje a hodnotí plnenie programov obce.
3.
Obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a
v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte.
Článok 9
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
1.
Zmeny v rozpočte obce vrátane zmeny programov obce schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo alebo starosta obce v rozsahu kompetencií, ktoré mu určujú tieto zásady
s výnimkou účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ a
iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru alebo na základe osobitného predpisu.
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2.
Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady výdavku, ktorý nie je rozpočtovo
zabezpečený, OZ alebo starosta – v zmysle článku 8 ods. 3 týchto zásad, vykoná zmenu
rozpočtu rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením
rozpočtovaných príjmov.
3.
V právomoci starostu obce je presunúť resp. viazať iný výdavok na úradu rozpočtovo
nezabezpečeného výdavku Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce rozhodovať o
zmenách rozpočtu obce do výšky 2% z rozpočtu obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu.
4.
V právomoci OZ je vykonať také rozpočtové opatrenia, ktorým je možné meniť
celkový objem príjmov a výdavkov tak v bežnom, ako aj v kapitálovom rozpočte.
5.
Realizácia rozpočtového opatrenia v právomoci OZ a starostu nesmie byť v rozpore
s plnením zákonných funkcií obce.
Článok 10
Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov
1.
Do plnenia rozpočtu obce sa zahŕňajú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie,
ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do
plnenia rozpočtu je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného
účtu obce.
2.
Rozpočtové prostriedky možno použiť len na tie účely, na ktoré boli v rozpočte obce
schválené OZ alebo starostom.
Článok 11
Peňažné fondy

1.
Obec si vytvára peňažné fondy. Prostriedky využíva vždy prostredníctvom príjmov
a výdavkov svojho rozpočtu, mimo prípadov, keď slúžia na vyrovnanie nesúladu medzi
príjmami a výdavkami rozpočtového roka.
2.

Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov zostatky
príjmových finančných operácii
- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení.

3.

Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú.

4.
Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10% z prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka.
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5.
Tvorba rezervného fondu vyplýva z ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6.

Zdroje rezervného fondu sú:
- prebytok hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok
- zostatok finančných prostriedkov fondu z predchádzajúcich rokov.

7.
O použití rezervného fondu rozhoduje OZ. Rezervný fond sa môže použiť na krytie
kapitálových výdavkov, na úhradu výdavkov spojených s mimoriadnymi udalosťami,
kapitálový vklad do obchodnej spoločnosti a pod. v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
v znení neskorších zmien a doplnení.
8.
Sociálny fond obec tvorí v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov.
9.

Zdroje sociálneho fondu sú:
- povinný prídel vo výške 1% súhrnu hrubých platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za bežný rok
- zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov

10.
Finančné prostriedky sociálneho fondu sa použijú v rozsahu uvedenom v internej
smernici.
Článok 12
Záverečný účet obce
1.
Po skončení kalendárneho roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu obce.
2.
Obec usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu.
3.
Obec je povinná dať si overiť hospodárenie za predchádzajúci rozpočtový rok
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov audítorom.
4.

Záverečný účet obsahuje najmä:
- údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- prehľad o poskytnutých zárukách jednotlivých príjemcov
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov obce.

5.
Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z
tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce zistený podľa prvej vety je zdrojom
rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Obec vedie evidenciu rezervného
fondu.
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6.
Nevyčerpané prostriedky podľa odseku 5 obec v nasledujúcich rozpočtových rokoch
zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel
je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
7.
O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 5 alebo o spôsobe vysporiadania schodku
rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Schodok
rozpočtu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. obec vysporiada predovšetkým z rezervného fondu
alebo z návratných zdrojov financovania.
8.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu, a to v čase
15 dní pred jeho prerokúvaním.
9.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradou

10.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, OZ je povinné prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov.
11.
Návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
Článok 13
Osobitosti hospodárenia obce
Ak bude obec vykonávať podnikateľskú činnosť, výnosy a náklady na túto činnosť sa
nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté
výnosmi z nej. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení zostáva v plnom rozsahu obci ako
doplnkový zdroj financovania, a je zdrojom tvorby peňažných fondov obce.

Štvrtá časť
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
Článok14
Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových
a príspevkových organizácií
1.
Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami napojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu
s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
2.
Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorá je na rozpočet obce zapojená
príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.
3.
Rozpočtové a príspevkové organizácie zriaďuje obec na plnenie svojich úloh
vyplývajúcich z iných právnych predpisov.
4.

Rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu zriaďuje svojim rozhodnutím OZ.
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5.
Obec vydá o zriadení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
zriaďovaciu listinu.
6.
Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené OZ možno rušiť,
meniť ich podriadenosť alebo spôsob financovania z rozpočtovej na príspevkovú alebo
naopak rozhodnutím OZ od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka.
Článok 15
Hospodárenie rozpočtových organizácií
1.
Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými finančnými prostriedkami
a s finančnými prostriedkami, ktoré prijala od iných subjektov.
2.
Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu na príjmovom účte
a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového účtu.
3.
Rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu
s prostriedkami, ktorých výšku jej určí obec v rámci svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový
rok.
4.
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu rozpočtovej organizácie je
v právomoci vedúceho resp. riaditeľa rozpočtovej organizácie, pričom nesmie byť narušená
vyrovnanosť rozpočtu.
5.

Rozpočtová organizácia môže prekročiť rozpočtovaný limit výdavkov o prostriedky
a) prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy
b) prijaté na základe zmluvy o združení
c) prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu
d) prijaté z úhrad stravy
e) prijaté od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť
f) z iných zdrojov

6.
Prekročenie rozpočtovaných výdavkov podľa odseku 5 nepodlieha schvaľovaniu
príslušným orgánom obce a zriaďovateľ vykoná prevod prostriedkov rozpočtovej organizácii
prostredníctvom svojho rozpočtu na základe oprávnenia podľa § 23 ods. 1 zákona 523/2004
Z. z.
7.
Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) až f) vedie rozpočtová organizácia na príjmovom
účte. Pri použití ich prevedie na výdavkový účet, prostredníctvom účtu zriaďovateľa odkiaľ
realizuje samotný výdavok.
8.
Príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhradu stravy od iných
stravníkov môže viesť rozpočtová organizácia na bežnom účte, z ktorého priamo uhrádza
výdavky súvisiace so stravovaním.
9.
Rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť ak osobitný zákon
neustanovuje inak.
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10.
Riaditelia rozpočtových organizácií predkladajú štvrťročne najneskôr do 15. dňa po
skončení štvrťroka výkazy v zmysle platných právnych predpisov o vývoji hospodárenia na
obec.
Článok 19
Zodpovednosť a hospodárenie
1.
Za efektívnosť hospodárenia, starostlivosť o majetok obce a jeho ochranu zodpovedá
štatutárny zástupca organizácie, ktorá majetok užíva.
2.
Hospodárenie s majetkom obce,
prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.

finančnými

prostriedkami

kontroluje

OZ

Článok 20
Platnosť a účinnosť
Tieto zásady nadobúdajú platnosť schválením uznesenia OZ a účinnosť dňom podpisu
starostom obce.
Tieto Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Lenartov boli schválené
Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011, uznesenie č. 16/2011.

V Lenartove, dňa 15.12.2011

Ing. Jana Bľandová, v. r.
starostka obce
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