Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení
a pravidiel rozpočtového hospodárenia

Názov a sídlo organizácie : Obec Stakčínska Roztoka
Poradové číslo smernice: 1 /2016
Vypracoval: Kapraľová Helena
Schválil: Ing. Pyteľ Juraj, starosta Obce
Dátum vyhotovenia internej smernice: 22.02.2016
Účinnosť vnútorného predpisu : 00.00.2016
Ruší sa vnútorný predpis : zo dňa : 13.12.2013
Článok I

Tvorba rozpočtu obce je upravená
1. Zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta
2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné
celky v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 (FS
9/2007) v platnom znení.
2. Opatrením Ministerstva financií číslo 010175/2004-42 ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia (FS 14/2004 ) v znení
neskorších predpisov. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu
SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
3. Kódovanie zdrojov je upravené na roky 2016 až 2018 a je zverejnené vo FS č. 4/2015

Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení
a pravidiel rozpočtového hospodárenia
obce Stakčínska Roztoka
Článok II
Postup zostavovania, predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu
1. Obec Stakčínska Roztoka pri zostavovaní návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok
postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi uvedenými v článku I. a okrem nich sa
riadi pravidlami určenými v nasledujúcej časti zásad.
2. Všetky práce a postupy pri zostavovaní rozpočtu Obce riadi starosta Obce v spolupráci s
hlavným kontrolórom obce a poslancami obecného zastupiteľstva. Návrh rozpočtu sa
zostavuje na 3 nasledujúce rozpočtové roky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

3. Obec spracuje do 31. októbra príslušného kalendárneho roka návrh rozpočtu Obce na
nasledujúce rozpočtové roky a tento predloží na odsúhlasenie starostovi Obce. Po odsúhlasení
starostom Obce sa návrh rozpočtu predloží na schválenie do OZ.
4. Spracovaný a starostom odsúhlasený návrh rozpočtu Obce predloží obec 20 dní pred dňom
prerokovania v Zastupiteľstve Obce hlavnému kontrolórovi Obce na posúdenie.
5. Návrh rozpočtu Obce na nasledujúci rozpočtový rok vrátane stanoviska hlavného
kontrolóra Obce a po jeho prerokovaní vo všetkých komisiách pri Zastupiteľstve Obce bude
najneskôr do 31. decembra predložený Zastupiteľstvu Obce na schválenie.
6. Ak návrh rozpočtu Obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli zastupiteľstvo obce do
31. decembra bežného roka, hospodári Obec Stakčínska Roztoka podľa rozpočtového
provizória v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Návrh rozpočtu Obce na nasledujúci rozpočtový rok musí byť pred schválením v
zastupiteľstve Obce najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa mohli o ňom vyjadriť
obyvatelia Obce. Návrh rozpočtu Obce bude zverejnený na úradnej tabuli

Článok III
Stanovenie miery podrobnosti spracovania návrhu rozpočtu Obce
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy v bode Rozpočty obcí a
vyšších územných celkov uvádza, že postup predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu v
súlade s platnou legislatívou je v kompetencii zastupiteľstva Obce. Z uvedeného teda vyplýva,
že úroveň a mieru podrobnosti spracovania rozpočtu určuje Zastupiteľstvo Obce Stakčínska
Roztoka v týchto zásadách.
V zásadách je určený predovšetkým výber z ekonomickej klasifikácie na úrovni jednotlivých
rozpočtovaných odvetví v nasledujúcom rozsahu:
Príjmy Obce
sú rozpočtované v nasledovných hlavných kategóriách:
100 - Daňové príjmy
111 daň z príjmov fyzickej osoby
121 daň z nehnuteľností
133 dane za špecifické služby
200 - Nedaňové príjmy
211 príjmy z podnikania
212 príjmy z vlastníctva
223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
229 ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a iné poplatky
230 kapitálové príjmy
292 ostatné príjmy
300 - Granty a transfery
311 Granty sú rozpočtované v položkách
312 Transfery sú rozpočtované v položkách v členení podľa účelu na aký došli.

Výdavky Obce
sú rozpočtované podľa funkčnej klasifikácie a v týchto hlavných kategóriách
Funkčná klasifikácia :
01.1.1. Výkonné a zákonodarné organy (Obec)
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti (Vnútorná kontrola)
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.2.1 Poľnohospodárstvo
04.5.1 Cestná doprava
04.9.0 Ekonomická činnosť inde nekvalifikovaná
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
06.4.0 Rozvoj obcí
06.4.0 Verejné osvetlenie
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0 Kultúrne služby
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
10.4.0 Rodina a deti
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky
je rozpočtovaná v položkách nasledovne:
610 mzdy, platy, služobné príjmy, a ostatné osobné vyrovnania,
620 poistné a príspevok do poisťovní,
630 tovary a služby,
640 bežné transfery,
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky
je rozpočtovaná v položkách nasledovne:
710 obstarávanie kapitálových aktív,
720 kapitálové transfery,

Článok IV
Členenie rozpočtu
1. Návrhu rozpočtu Obce sa predkladá v členení :
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Príjmové a výdavkové finančné operácie obce sú rozpočtované v nasledovných hlavných
kategóriách:
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami,
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
e) Rozdelenie výdavkov rozpočtu do programovej štruktúry.
Obce s počtom obyvateľov do 2000 nemusia zostavovať rozpočet podľa programov ak o tom
rozhodné obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predkladaním rozpočtu Obce Stakčínska Roztoka bez
programovej štruktúry.

Článok V
Predkladanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu Obce
Návrh rozpočtu Obce je predkladaný na schvaľovanie Zastupiteľstvu Obce a obsahuje
aj návrh na uznesenie.
Súhrnná tabuľková časť bežného rozpočtu obsahuje návrh rozpočtu na tri nasledujúce
rozpočtové roky.
1. Záväzným ukazovateľom rozpočtu Obce sa rozumie:
a) príjem rozpočtu Obce rozpočtovaný podľa článku III týchto zásad
b) limit výdavkov rozpočtu Obce rozpočtovaný podľa článku III. Týchto zásad v jednotlivých
odvetviach na úroveň hlavnej kategórie 600 – Bežné výdavky a položke 610 – Mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, na úroveň hlavnej kategórie 700 – Kapitálové
výdavky a hlavnej kategórie 800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami.
2. Ak v nasledujúcich rokoch dôjde k uskutočneniu zmien v rozpočtovej klasifikácii, ktorá je
každý rok aktualizovaná Opatrením MF SR vo finančnom spravodajcovi, jej vecný obsah
bude v rozpočte zachovaný podľa Zásad a bude prispôsobený aktuálnym zmenám.
3. Obce s počtom obyvateľov do 2000 nemusia zostavovať rozpočet podľa programov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predkladaním rozpočtu Obce Stakčínska Roztoka bez
programovej štruktúry.

Článok VI
Zásady rozpočtových opatrení
V zmysle ustanovenia § 11, ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení a v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže starosta Obce
vykonávať zmeny v rozpočte v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v
rozsahu určenom zastupiteľstvom.
Rozpočtové opatrenia sú:
a) presuny rozpočtových prostriedkov
b) povolené prekročenie limitu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
c) viazanie rozpočtových prostriedkov.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke určuje, že starosta Obce môže vykonávať
zmeny v rozpočte obce v nasledovnom rozsahu:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci funkčnej klasifikácie do výšky 2 % zo
zastupiteľstvom schválených vlastných príjmov ( položky 100 a 200 ), pričom sa nemenia
celkové príjmy vrátane príjmových finančných operácií a celkové výdavky vrátane
výdavkových finančných operácií .
b) presun rozpočtových prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami do výšky 1% zo
zastupiteľstvom schválených vlastných príjmov ( položka 100 a 200 ), pričom sa nemenia

celkové príjmy vrátane príjmových finančných operácií a celkové výdavky vrátane
výdavkových finančných operácií rozpočtu obce
c) povoleným prekročením limitu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov do výšky
,,,,,,,,,
Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v
priebehu rozpočtového roka.

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho roka a to len na účely, na
ktoré boli schválené rozpočtom. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu podliehajú ročnému
zúčtovaniu a môžu byť použité len na určené účely a za vopred stanovených podmienok.
2. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadá. Je zdrojom tvorby
rezervného fondu obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná obec predovšetkým z
rezervného fondu.
3. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá starosta obce. Hospodárenie s
prostriedkami rozpočtu kontroluje hlavný kontrolór obce a priebežné plnenie rozpočtu
prerokováva minimálne dva krát za rok obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.
4. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Účinnosť
Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť po schválení Obecným zastupiteľstvom
v Stakčínskej Roztoke, dňom podpísania starostom. Zároveň strácajú účinnosť rozpočtové
pravidlá Obce Stakčínska Roztoka zo dňa 13. 12. 2013
.
V Stakčínskej Roztoke, 22. 02. 2016

Ing. Pyteľ Juraj
starosta obce

