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N á v r h   
Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  
z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta. 
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Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia 
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Uznesenie  č.  2012 
z   21. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  13.12.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
Návrh Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  
z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  
z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta. 
 
s c h v a ľ u j e   
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  z Európskej únie 
(EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a 
darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta 

             

 
 
 

V Zlatých Moravciach   dňa    13.12.2012 
 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
               primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 

Predkladáme návrh na prijatie postupu a zaraďovania účelovo poskytnutých prostriedkov do 
rozpočtu v podmienkach Mesta Zlaté Moravce v prípade poskytnutých prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu (ŠR),  z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu 
iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta. 

 
Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 
podľa ktorého zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce príslušný 
podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vnútorný predpis  

o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  z Európskej únie (EÚ), zo 
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a 

darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.  
 ( Usmernenie k aplikácii § 14 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ) 
 
Názov a sídlo organizácie   Mesto Zlaté Moravce 
Poradové číslo vnútorného predpisu  001 /2012 
Vypracovala :    Ing. Iveta Szobiová 
Schválené obecným zastupiteľstvom :  dňa :                     číslo uznesenia :  
Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu   23.11.2012 
Účinnosť vnútorného predpisu od   1.1.2013 
Ruší sa vnútorný predpis   číslo  :        -          zo dňa :     - 
Prílohy    0 
 

1. Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových     
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

2. Podľa ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. zmeny rozpočtu obce schvaľuje orgán 
obce, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z 
Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu 
iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.  

3. Poskytnuté prostriedky zo ŠR môžu byť použité len na účel, na ktorý boli zákonom o štátnom 
rozpočte na príslušný rozpočtový rok schválené. Prostriedky z EÚ môžu byť použité len na 
účel, ktorý je uvedený v zmluve o poskytnutí  prostriedkov z EÚ. Prostriedky zo zahraničia, 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a dary, ak darca určí účel,  môžu byť použité len na 
konkrétny účel.  

4. Obecné zastupiteľstvo týmto vnútorným predpisom určuje, že prostriedky poskytnuté podľa 
odseku 3 sa zahrnú do rozpočtu mesta najneskôr v mesiaci, v ktorom boli pripísané na účet 
obce na základe oznámenia poskytovateľa prostriedkov. Takto zmenený rozpočet bude 
predložený do dvoch mesiacov od pripísania  prostriedkov na účet mesta, mestskému 
zastupiteľstvu, ktoré takto zmenený rozpočet zoberie  na vedomie. 

5. V prípade časového nesúladu medzi dátumom oznámenia poskytovateľa prostriedkov a     
dátumom pripísania prostriedkov na účet mesta, je rozhodujúce na zahrnutie prostriedkov do 
rozpočtu mesta, dátum pripísania prostriedkov na účet mesta.  

6. Mestské zastupiteľstvo bude priebežne informované o schválených grantoch. O každom  novo 
schválenom grante, ktorého schválenie bude oznámené písomne listom z príslušného     
ministerstva, bude mestské zastupiteľstvo informované na najbližšom jeho zasadnutí.  

7. Prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ sa vedú na samostatnom účte v banke. 
Výnosy z prostriedkov EÚ sú majetkom EÚ podľa ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č.523/2004 
Z. z., ak Európska únia o ich použití  nerozhodne inak. Výnosy z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, po zdanení  bankou a po odpočítaní poplatku za vedenie účtu, sú príjmami štátneho 
rozpočtu. Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sa odvádzajú v lehote a rozsahu, ktorý je 
presne určený v zmluve podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z., v liste alebo 
oznámení. Nedodržanie takto určenej lehoty a rozsahu je porušením finančnej  disciplíny podľa 
ustanovenia § 31 ods. 1 písm. d) zákona č.523/2004 Z. z. V prípade, že v zmluve, liste, alebo 
oznámení, nie je určená lehota a rozsah na odvedenie výnosu, mesto odvedie vzniknutý výnos 
neodkladne po skončení lehoty na použitie prostriedkov najneskôr  v lehote a v rozsahu 
určenom v Postupe pre zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ktorý určuje MF 
SR v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
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