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D o d a t o k č. 1 

k „Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pružina“  

 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine, na základe § 9 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, 

schválilo uznesením č. 58/2014  „Zásady  hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Pružina“ (ďalej len „Zásady“). Tieto zásady nadobudli účinnosť dňom 1. 1. 2015. 

Z dôvodu viacerých legislatívnych zmien, obecné zastupiteľstvo v Pružine na zasadnutí 

dňa 15. 4. 2016 schvaľuje dodatok č. 1 k vyššie uvedeným „Zásadám“ nasledovne: 

 

1/ V časti IV – Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu - § 7 – mení sa 

    Bod 2: Ekonómka po prehodnotení so starostom obce a vo finančnej komisii pripraví návrh  

                rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa   

                rozpočtového harmonogramu minimálne na úrovni hlavných kategórií. Po podpise 

                tohto návrhu starostom obce sa návrh predkladá na zverejnenie v obci obvyklom, do   

                obecnej rady a na schválenie na najbližšie obecné zastupiteľstvo.  

                 Po schválení ekonómka obce rozpočet  rozpíše podľa platných položiek a podpolo- 

                žiek v rámci schválených programov  a rozpočet v platných termínoch nahrá do sys- 

                tému RIS. 

   2/ V časti IV - § 10  

       bod b) sa mení: Upravený rozpočet sa nahrá do systému RIS najneskôr do posledného dňa 

       v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom 

      obce, príslušným podľa osobitných predpisov (predtým do 20. dňa v mesiaci). 

 

3/ V časti VII – Zmena rozpočtu - § 22 – Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom sa mení 

    a/ za jednotlivé dotácie podľa ich účelu – bez obmedzenia v príjmoch i výdavkoch, 

    b/ oprávnenie starostu vykonávať zmeny v rozpočte do výšky 3 000,- EUR štvrťročne bez  

        ohľadu na program, ktorého sa zmena týka. 

    O uvedených zmenách v rozpočte obce informovať poslancov na najbližšom zasadnutí OZ. 

    Vykonanými zmenami v rozpočte nesmie byť narušená vyrovnanosť rozpočtu.  

     Týmto opatrením sa zároveň ruší uznesenie OZ č. 6/2015 o kompetencii starostu obce pri  

      zmenách rozpočtu do výšky 5 000,- EUR ročne kumulatívne. 
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4/  V časti X. Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce - § 29 

     Mení sa bod 1: 

     Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 357/2015 

Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite (predtým zákon č. 502/2001 Z.z.). 

      

V bode 2: 

 Pri nakladaní s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami obce sa postupuje v súlade 

so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, v znení neskorších predpisov a vnútornými 

predpismi obce.  

Finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci obce za oblasti, za ktoré sú zodpovední podľa platnej 

pracovnej náplne, kde výkon takejto kontroly musí byť uvedený.   

Pri každej finančnej operácii musí byť aj podpis starostu obce. 

 

5/  V časti XII – Záverečné ustanovenia - § 33 

 Bod 4: Na dodatku č. 1 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Pružine, dňa 15. 4. 2016 uznesením 

č. 10/2016. 

Bod 5:  Dodatok č. 1 „Zásad“ nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2016. 

 

 

V Pružine, 15. 4. 2016 

 

                                                                                                                          Michal   U š i a k  

                                                                                                                            starosta obce 

      

: 

 

 

 


