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Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov,  

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

  

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní 
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný 
oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na 
rokovaní vystúpi 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou 

 
  
       Nové Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou boli 
vypracované na základe novely Zákona č. 523/2004 Z. z., nového Zákona č. 357/2015 Z.z. a na 
základe Upozornenia prokurátora. 
Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré prinášajú nasledovné 
zmeny:  
 termíny a spôsob predkladania návrhu rozpočtu verejnej správy vláde SR zo strany 

Ministerstva financií SR 
 použitie peňažných darov, ak darca neurčil účel ich použitia, a to tak v prípade rozpočtovej 

organizácie 
 hospodárenia príspevkových organizácií 
 podnikateľská činnosť 

Medzi hlavné zmeny a doplnenia novely účinné od 1.1.2018 patrí: 
 zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Rozpočtovanie 

príjmov a výdavkov na všetkých účtoch rozpočtovej organizácie, čím budú zaznamenané 
všetky finančné toky a zároveň sa odstráni prípadné duplicitné rozpočtovanie. (doplnenie § 
17 ods. 4 zákona) 

 rozpočtovanie aj tých príjmov rozpočtovej organizácie, ktoré taxatívne vymedzuje zákon a 
ktorých prijatie organizácia predpokladá. Rozpočtová organizácia rozpočtuje k takto 
rozpočtovaným príjmom aj zodpovedajúce výdavky, pričom tieto výdavky je oprávnená 
čerpať len do tej výšky, ktorá zodpovedá výške skutočne prijatých príjmov vymedzených v 
tomto odseku. V prípade dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov, je organizácia 
oprávnená prekročiť limit výdavkov na základe rozpočtového opatrenia, pričom na 
vykonanie tohto opatrenia sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií SR. (doplnenie § 15 
ods. 1 zákona v súvislosti s § 17 ods. 4 zákona) 

 zahrnutie prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári do jedného rozpočtu 
príjmov a výdavkov, t.j. všetky prostriedky na príjmových účtoch, vrátane prostriedkov 
podľa § 17 ods. 4, všetky prostriedky na výdavkových účtoch, ako aj prostriedky na iných 
účtoch rozpočtovej organizácie. V súvislosti s touto zmenou už zákon nebude pracovať s 
pojmom „mimorozpočtový účet“. Úprava použitia peňažných darov zostáva nezmenená, 
avšak dochádza k vymedzeniu, že účel použitia peňažného daru nie je určený, rozpočtová 
organizácia ho použije na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti.(zmena § 22 ods. 1 
zákona) 

 možnosť rozpočtovej organizácie aj naďalej sústreďovať príjmy na samostatných účtoch a 
aj realizovať výdavky z týchto samostatných účtov, a to v zákonom stanovených prípadoch, 
napr. výplata miezd, náklady na podnikateľskú činnosť, ustanovenie osobitného zákona, ak 
to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie, z medzinárodnej zmluvy, pri prijatí 
prostriedkov na základe darovacej zmluvy, na základe zmluvy o združení, pri prijatí 
prostriedkov súvisiacich so stravovaním vrátane úhrad stravy alebo pri prijatí prostriedkov 
formou dotácie alebo grantu.(zmena § 22 ods. 4 zákona) 

 možnosť prevedenia prostriedkov z výdavkového účtu určené na financovanie zákonom 
vymedzených účelov k prostriedkom na samostatných účtoch, a to pred realizáciou 
výdavkov z týchto samostatných účtov. (zmena § 22 ods. 4 zákona) 

 možnosť zriaďovateľa rozpočtovej organizácie, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, 
zriadiť aj iné účty za účelom správneho vykazovania a evidencie prostriedkov v rozpočte 



 
zriaďovateľa, ako aj v rozpočte rozpočtovej organizácie a zriaďovať účty aj na iné účely 
podľa potreby, nielen na taxatívne vymedzené prípady. (zmena § 22 ods. 4 zákona) 

 nahradenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
rozpočtom príjmov a výdavkov (zmena § 24 ods. 1 zákona). 

 rozpočtovanie rozpočtovej organizácie, ktorej rozpočet príjmov a výdavkov zahŕňa všetky 
prostriedky, s ktorými hospodári, sa uplatňuje aj na podnikateľskú činnosť rozpočtovej 
organizácie, t. j. príjmy a výdavky na túto činnosť sa navrhujú rozpočtovať. Sledovanie 
týchto príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie na 
podnikateľskú činnosť na samostatnom účte a vo výkaze ziskov a strát zostáva zachované. 
(doplnenie § 28 ods. 1 zákona) 

 
       Okrem novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je v nových 
zásadách dopracovaná aj zmena Zákona o Finančnej kontrole – 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole sa nahrádza Zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
      Dňa 1. júla 2017 bolo Mestskému zastupiteľstvu Mesta Moldava nad Bodvou doručené 
upozornenie prokurátora na porušenie § 11 ods. 4 písm. b) posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p., kde sa navrhuje: „Ustanoviť primátorovi mesta právo vykonávať 
zmeny rozpočtu v rozsahu určenom mestských zastupiteľstvom“. Na základe tohto návrhu je 
predložené v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta – v § 23 Schvaľovanie 
zmeny rozpočtu primátorom – nové oprávnenie vykonávať rozpočtové opatrenia.   

 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. ..../2018 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 ruší   
 

Uznesenie č. 80/2015,  zo dňa 27. augusta 2016 
 
Uznesenie č. 300/2016, zo dňa 11. októbra 2016 
 
 

 schvaľuje  
 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou  
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


