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Dodatok č. 1
k

Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce KLIN
Obecné zastupiteľstvo v Kline 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 vydáva tento DODATOK č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce KLIN (ďalej len „Zásady“).
Predmetom Dodatku č. 1 je úprava Zásad v časti „IV. Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu“
nasledovne:

Časť IV.
Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu
§ 10
Poskytovanie údajov
1. Obec poskytuje ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely
zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu
súhrnnej výročnej správy SR. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy
poskytuje obec prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu
RIS.SAM v správe ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový informačný systém“).
OBEC poskytuje do rozpočtového informačného systému nasledovné údaje v tomto
rozsahu a v týchto termínoch:
a) schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky
viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia
rozpočtu obecným zastupiteľstvom.
Ak je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra
bežného roka, obec poskytuje údaje schváleného rozpočtu v členení minimálne na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (100,
200, ... 600, 700, 800) najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového
roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce
roky viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového
roka,
b) upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce
príslušným podľa osobitných predpisov,

c) skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k
30. septembru rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí
príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr
do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,
d) za program obce iba údaje schváleného programu obce najneskôr v termínoch
podľa písmena a) a skutočné plnenie tohto programu podľa stavu k 31. decembru
rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka.
RO / PO zriadená obcou poskytuje údaje za svoju organizáciu do rozpočtového
informačného systému v tomto rozsahu a v týchto termínoch:
a) schválený rozpočet na príslušný rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného
rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu
obecným zastupiteľstvom.
Ak je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra
bežného roka, RO / PO poskytuje údaje schváleného rozpočtu v členení minimálne
na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
(600,700,..) najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka
a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky
viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka.
b) upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom RO / PO
podľa osobitných predpisov,
c) skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30.
septembru rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí
príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr
do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka, za program RO / PO iba údaje
schváleného programu obce najneskôr v termínoch podľa písmena a) a skutočné
plnenie tohto programu podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka
najneskôr 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka.

Časť XII.
Záverečné ustanovenia
§33
1.

Na tomto Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Klin
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kline dňa 10.12.2015 uznesením OZ č.
76/B/4/2015.

2.

Dodatok č. 1 k Zásadám nadobúda účinnosť 01.01.2016.

...............................................
Štefan Peňák
starosta obce

