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Obecné zastupiteľstvo Obce Dechtice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
tieto
Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení
a pravidiel rozpočtového hospodárenia
Obce Dechtice
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
Článok II
Postup zostavovania, predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu
1. Obec Dechtice pri zostavovaní návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok
postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi uvedenými v článku I. a
pravidlami určenými v nasledujúcej časti týchto 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 tri nasledujúce rozpočtové roky v zmysle platnej rozpočtovej
klasifikácie.
3. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a materiálno-technické záležitosti súvisiace
s tvorbou návrhu rozpočtu na príslušný rok, a to odborné podklady a ďalšie písomnosti
potrebné na správne a úplné vypracovanie rozpočtu obce, sústreďuje požiadavky na
zahrnutie do návrhu rozpočtu, sumarizuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie
a na požiadanie spracúva jednotlivé podkladové materiály.
4. Návrh rozpočtu vypracuje starosta obce spolu s hlavným kontrolórom a ekonómkou
obce do konca novembra bežného roka na tri nasledujúce rozpočtové roky v zmysle
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rozpočtovej klasifikácie platnej na nasledujúci rozpočtový rok v členení na bežný a
kapitálový rozpočet s vyznačením hlavných priorít na finančné zabezpečenie, ktoré
vyplývajú najmä z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, prípadne z
prijatých uznesení obecného zastupiteľstva.
5. Pred rokovaním v obecnom zastupiteľstve vypracuje hlavný kontrolór obce k návrhu
rozpočtu obce odborné stanovisko.
6. Návrh rozpočtu obce na nasledujúci rozpočtový rok vrátane stanoviska hlavného
kontrolóra
predkladá starosta obce na pripomienkovanie najneskôr do 1.
decembra bežného roka:
a. poslancom obecného zastupiteľstva
b. občanom obce prostredníctvom úradnej tabule obce a na internetovej stránke
obce.
7. Návrh rozpočtu obce obsahuje aj návrh na uznesenie. Súhrnná tabuľková časť
bežného rozpočtu obsahuje skutočnosť predchádzajúceho rozpočtového roka,
schválený a upravený rozpočet aktuálneho roka a návrh rozpočtu na tri nasledujúce
rozpočtové roky.
8. 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, na
úroveň hlavnej kategórie 700 – Kapitálové výdavky a hlavnej kategórie 800 –
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.
c. záväzným ukazovateľom je aj limit výdavkov rozpočtu obce na jednotlivé
programy.
9. 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 týchto zásad a bude prispôsobený
aktuálnym zmenám.
10. Rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový roku schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ak
návrh rozpočtu obce na nasledujúci rozpočtový rok obecné zastupiteľstvo
nenadobudne účinnosť do 31. decembra bežného roka, hospodári obec 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.
Článok III
Členenie rozpočtu obce
Rozpočet Obce Dechtice je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Postup predkladania a
schvaľovania návrhu rozpočtu v súlade s platnou legislatívou je v kompetencii obecného
zastupiteľstva. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) finančné operácie
V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR je ekonomická klasifikácia
rozdelená:
A. Príjmy obce
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100 - Daňové príjmy
200 - Nedaňové príjmy
300 - Granty a transfery
B. Výdavky obce
600 – Bežné výdavky
700 – Kapitálové výdavky
C. Finančné operácie
400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami
500 – Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami
Rozpočtové výdavky obce sú v rozpočte obce Dechtice rozpočtované podľa funkčnej
klasifikácie v týchto hlavných kategóriách:
01
Všeobecné verejné služby
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
04
Ekonomická oblasť
05
Ochrana životného prostredia
06
Bývanie a občianska vybavenosť
07
Zdravotníctvo
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
09
Vzdelávanie
10
Sociálne zabezpečenie
Článok IV.
Zásady rozpočtových opatrení
1. V zmysle ustanovenia § 11, ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v platnom znení 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 obecným zastupiteľstvom.
2. Rozpočtové opatrenia sú:
a) presuny rozpočtových prostriedkov
b) povolené prekročenie limitu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
c) viazanie rozpočtových prostriedkov.
3. Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach určuje, že starosta obce môže vykonávať zmeny
v rozpočte obce v nasledovnom rozsahu:
a) presunom rozpočtových prostriedkov v rámci funkčnej klasifikácie do výšky
5 % 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) presunom rozpočtových prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami do
výšky 3% 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 10 000 €
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d) povoleným prekročením limitu výdavkov z cudzích zdrojov pri dosiahnutí
vyšších príjmov z cudzích zdrojov bez obmedzenia výšky. Jedná sa o dotácie
zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a ďalšie účelové dotácie, ktoré môže
obec použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli (§ 5 ods. 3,
veta 4 a 5 zákona 583/2004 Z. z. v platnom znení.
4. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci funkčnej klasifikácie nad 5 %, presun
rozpočtových prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami nad 3 % a prekročenie
limitu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nad 10 000 € musí schvaľovať obecné
zastupiteľstvo.
5. Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia. Obec
viaže rozpočtové prostriedky najmä v prípade, ak neplní rozpočtované príjmy.
O viazaní rozpočtových prostriedkov vždy rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v
priebehu rozpočtového roka.
Článok V.
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
mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia
vyrovná obec predovšetkým z rezervného fondu.
3. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedajú orgány 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.
5. Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia
Obce Dechtice schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach dňa 10.12.2015
uznesením č. .../2015.
6. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.

V Dechticiach, 25.11.2015

Bc. Karol Zachar
starosta obce
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