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Obec Zemianske Kostoľany vo veciach územnej samosprávy v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie č. ./2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o rozpočtových
pravidlách Obce Zemianske Kostoľany (ďalej len „obec“).
§1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 8/2014 o rozpočtových
pravidlách Obce Zemianske Kostoľany sa mení takto :
§ 5 Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie znie:
1. Obec po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na rozpočtové organizácie vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti do 30 dní od schválenia rozpočtu obce Obecným zastupiteľstvom.
2. Obec v priebehu rozpočtového roka sleduje vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade
potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte opatreniami, ktoré schvaľuje:
a) starosta obce – aa) presun rozpočtových prostriedkov v rámci jednotlivých kategórií
schváleného rozpočtu – celkové príjmy a výdavky sa nemenia,
ab) úpravu a rozpis finančných prostriedkov pre verejné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemianske Kostoľany podľa
§ 4 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení,
b) obecné zastupiteľstvo - povolené prekročenie a viazanie príjmov,
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
- povolené prekročenie a viazanie fin. operácií
- úprava rozpočtu – menia sa celkové príjmy alebo výdavky
rozpočtu.
3. Zamestnanec zodpovedný za rozpočtovníctvo vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných
rozpočtových opatreniach v priebehu roka.
4. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu obce riadi a koordinuje starosta obce prostredníctvom
zodpovedného zamestnanca za rozpočtovníctvo.
5. Zamestnanec zodpovedný za rozpočtovníctvo zostavuje návrh na zmenu rozpočtu obce
v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu.
6. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu obce je obec povinná prednostne
zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti
ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad požiadaviek na zmenu rozpočtu
so strategickými plánmi obce.
7. Zostavený návrh na zmenu rozpočtu obce prerokuje zamestnanec zodpovedný za rozpočtovníctvo
so starostom obce.
§2
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Zemianskych
Kostoľanoch dňa ........ uznesením č. ../2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia.
V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa 14. 1. 2019
Ing. Jana Školíková
starostka obce

