„NÁVRH“
Dodatok č. 1
k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bajerovce
Zastupiteľstvo Obce Bajerovce 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:

Časť I.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bajerovce, schválené Obecným
zastupiteľstvom v Bajerovciach dňa 27. 3. 2015 uznesením č. 4/2015/6.5 sa menia a dopĺňajú takto:
1. v § 3 sa odsek č. 10 v znení: „Obec Bajerovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej
štruktúry“ nahrádza v znení:
„Obec Bajerovce zostavuje viacročný rozpočet bez uplatňovania programu obce počnúc zostaveným
rozpočtom na roky 2016-2018“.
2. v § 10 sa odsek č. 1 písm. b) v znení: „upravený rozpočet najneskôr do 20. kalendárneho dňa
v mesiaci, ktorý nasleduje po miesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce
príslušným podľa osobitných predpisov“ nahrádza v znení:
„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
a upravený rozpočet v mesiaci december rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho
rozpočtového roka“.
3. v § 13 sa odsek č. 4 písm. b) v znení: „suma ročných splátok návratných zdrojov financovania
vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka“ nahrádza v znení:
„ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté
v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu z iného subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu“.
4. v § 16 sa v odseku č. 1 za slová „...skutočných bežných príjmov obce“ vkladá: „predchádzajúceho
rozpočtového roka...“
5. v § 22 sa v odseku č. 2 písm. a) a b) za slová „...do výšky 1.000,00 €“ dopĺňa: „...v každom
rozpočtovom opatrení“.
6. v § 27 sa odsek č. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a odsek č. 2 vypúšťa úplne a nahrádza sa týmto
znením:

1. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností,
ktorými sa v súlade so zákonom č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a osobitnými predpismi overuje:
a)

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,

b)

dodržiavanie rozpočtu obce

c)

dodržiavanie zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na
jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné
prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo
vnútorných predpisov,

d)

dodržiavanie uzatvorených zmlúv obcou

e)

dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,

f)

správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
spoľahlivosť výkazníctva,

g)

ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve obce

h)

predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,

i)

včasné a spoľahlivé informovanie starostu obce o úrovni hospodárenia s verejnými
financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,

j)

overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
administratívnou finančnou kontrolu alebo finančnou kontrolou na mieste a
na odstránenie príčin ich vzniku,

k)

overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou
a finančným riadením.

2. Pri nakladaní s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami obce Obec Bajerovce postupuje v
súlade so zákonom č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vnútornými predpismi.
Časť II.
1. Na tomto Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach dňa ................................... uznesením č. ...............................
2. Zásady nadobúdajú účinnosť ...................................

.............................................

Starosta obce

