
NÁVRH – Dodatok č.2 k 

Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Vinodol 
 

Obec Vinodol  v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva  

 

Dodatok č.2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami 

 obce Vinodol 

Návrh  Dodatku č.2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vinodol bol na 

pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 30.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej 

tabuli obce  dňa : 
30.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.12.2022 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol 

- elektronicky na adresu: podatelna@obec-vinodol.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

Schválený Dodatok č.2k Zásadám o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Vinodol 

Na rokovaní OZ dňa:         schválené uznesením č.    

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:    

Dodatok č.2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami 

obce Vinodol nadobúda účinnosť dňom: 
Schválenia 
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OBEC  VINODOL 

 

Dodatok č.2 k  

Zásady hospodárenia s finančnými  

prostriedkami obce Vinodol 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole 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 územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

Vydáva 

 

Dodatok č.2 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Obce Vinodol (ďalej len „Dodatok“) 
 

 

Časť VII. 

Zmena rozpočtu 

 

§18 

Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia 

 

1.     V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami, 

ktorými sú: 

a. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce, 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 alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť bežného 

rozpočtu ku koncu rozpočtového roku. 

2. Obecný úrad vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových              

opatreniach v priebehu roka. 

3. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu obce riadi starosta obce. 

4. Obecný úrad zostavuje návrh na zmenu rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi 

rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu.  

5. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu obce je obec povinná prednostne 

zabezpečiť krytie  všetkých záväzkov, ktoré pre obec vyplývajú  z plnenia  povinnosti 

ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi 

a cieľmi. 

 

§19 

Schvaľovanie zmeny rozpočtu Obecným zastupiteľstvom 

 

1.          Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh na zmenu rozpočtu obce na schválenie  

             Obecnému zastupiteľstvu.  

2.          Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu obce musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy  

             obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi  

             obce. 

3.          Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu.  
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§20 

Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom  

 

1.        Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia - povolené prekročenie  výdavkov pri  

           dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 0 € .   

2.        Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových výdavkov do  

           výšky 0 €.  

3.       Starosta obce je oprávnený vykonávať presun rozpočtových prostriedkov v rámci  

          schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 
Časť XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

§31 

 

4.        Na tomto dodatku zásad sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole dňa                 ,   

           uznesením  č.   

5.        Dodatok č.2 k zásadám nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho schválenia  

           Obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

                                                                                                  Peter Straňák 

                                                                                             starosta obce Vinodol 

 
 
 

 


