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V zmysle Štatútu obce Kalná nad Hronom, podľa §4 ods. 3 písm. b) a Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy vydávajú sa tieto
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Kalná nad Hronom:
§1
Predmet úpravy
Tieto zásady upravujú postavenie, funkciu a postavenie rozpočtu obce, záverečného účtu
obce, ako aj použitie rozpočtu obce. Vyjadrujú jej ekonomickú samostatnosť. Ustanovujú
zásady hospodárenia obce s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania
a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.
§2
Rozpočet obce
1) Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
2) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
3) Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo súhlasom 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
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4) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Jeho prílohou sú údaje o príjmoch
a výdavkoch podľa jednotnej klasifikácie.
§3
Príjmy rozpočtu obce
1) Príjmy rozpočtu obce sú
a) podiely na daniach v správe štátu,
b) výnos dane z nehnuteľností,
c) výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov,
d) nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku,
e) dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový
rok a dotácie zo štátnych fondov,
f) prostriedky štátneho rozpočtu poskytované v rámci programov,
g) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce
realizované na základe zmluvy,
h) prostriedky v rámci systému horizontálneho finančného vyrovnávania,
i) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
j) odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou,
k) výnosy z prostriedkov obce,
l) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť
a) združené prostriedky,
b) prostriedky z Európskych spoločenstiev a medzinárodných združení,
c) návratné zdroje financovania,
d) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
3) Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi
považujú príjmy rozpočtu obce podľa odseku 1, písm. a) až d), j) a k).
§4
Výdavky rozpočtu obce
1) Z rozpočtu obce sa uhrádzajú:
a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi,
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií upravených osobitnými predpismi a na
činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku obce a majetku
prenechaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom,
alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti
vrátane výdavkov na spoločnú činnosť,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná, a výdavky vyplývajúce z dohôd o medzinárodnej spolupráci,
g) úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov,
h) výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
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2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým
osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia obce.
3) Iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo
trvalý pobyt na spravovanom území, ako sú uvedené v odseku 2, obec môže poskytovať
dotácie a návratné finančné výpomoci len z vlastných príjmov a na podporu všeobecne
prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
4) Ak obce spolupracujú na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo založia
právnickú osobu podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, môže obec
vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku tejto právnickej osoby alebo ako členský
príspevok.
5) Poskytnutie finančných prostriedkov podľa odsekov 2 až 4 nesmie zvýšiť dlh obce na
konci rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Konkrétne akcie,
úlohy a účelové použitie prostriedkov podľa odseku 3 sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na
príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.
6) Splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov, návratných finančných výpomocí, menovitú
hodnotu emitovaných dlhopisov a poskytnuté návratné finančné výpomoci uhrádza obec zo
svojho rozpočtu mimo výdavkov podľa odsekov 1 až 4.
§5
Rozpočtové provizórium obce
1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným
zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe
od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.
2) V dobe rozpočtového provizória obce bude obec hospodáriť podľa rozpočtu obce
predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú v každom mesiaci
rozpočtového roka prekročiť 1/12-tinu rozpočtu obce schváleného na predchádzajúci
rozpočtový rok.
Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa spravujú dohodnutými termínmi splácania a výdavky
na splnenie záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností stanovenými inými
zákonmi.
3) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú
s rozpočtom obce po jeho schválení.
§6
Hospodárenie podľa rozpočtu obce
1) Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári. Rozpočet sa povinne
zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej ministerstvom, a to na obdobie jedného
rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.
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2) Rozpočet príjmov a výdavkov sa vnútorne člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a
bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a
kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet").
3) Príjmami bežného rozpočtu sú všetky príjmy podľa §3 a podľa platnej rozpočtovej
klasifikácie okrem príjmov z predaja kapitálových aktív, príjmov z predaja pozemkov a
nehmotných aktív, príjmov z realizácie finančného majetku, príjmov z kapitálových grantov a
transferov a príjmov z predaja majetkových účastí, ktoré sú povinne príjmami kapitálového
rozpočtu.
4) Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný; môže sa zostaviť ako prebytkový, ak
sú niektoré príjmy bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku určené na úhradu istiny
prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a nominálnej hodnoty
emitovaných dlhopisov z predchádzajúcich rokov, na úhradu výdavkov kapitálového rozpočtu
alebo na použitie v nasledujúcich rokoch.
5) Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu sa
môžu použiť príjmy kapitálového rozpočtu za podmienky ich vrátenia do termínu použitia na
rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.
6) Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový len za podmienky, že schodok bude
možno uhradiť
a) finančnými prostriedkami z minulých rokov, alebo
b) návratnými zdrojmi financovania splácanými z bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.
7) Vo výnimočných prípadoch pri ohrození samosprávnej funkcie obce živelnými
pohromami, v záujme predísť hrozbe výrazných škôd na majetku obce, obec na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva môže použiť prostriedky z kapitálového rozpočtu na
bežné výdavky obce okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania maximálne do výšky 25% rozpočtových kapitálových príjmov na bežný rok.
8) Obec je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú
z plnenia povinností ustanovených zákonmi.
9) Obec v priebehu rozpočtového roka sleduje vývoj príjmov a výdavkov bežného rozpočtu
s cieľom zabezpečiť jeho vyrovnanosť ku koncu rozpočtového roka. Na tento účel vykonajú
nevyhnutné zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie
výdavkov. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v rozsahu
určenom zastupiteľstvom – v rámci jednej funkčnej klasifikácie do výšky 10 000 EUR na
jednu ekonomickú položku môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta a to v priebehu celého
rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem
rozpočtových príjmov a výdavkov. Starosta obce je povinný informovať o tom Obecné
zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí. Uvedená právomoc sa týka bežného a kapitálového
rozpočtu aj presunov medzi položkami, ako aj programového rozpočtu.“
10) Obec je povinná na účely zostavenia návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného
účtu poskytovať ministerstvu informácie a vybrané údaje o svojom hospodárení. Rozsah
údajov a spôsob ich predkladania určí ministerstvo.
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Pravidlá používania návratných zdrojov financovania
a) Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na krytie kapitálových výdavkov. Na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu
rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že
dlh bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
b) Obec môže vstupovať len do takých úverových záväzkov, ktorých plnenie dlhodobo
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.
c) Obec nesmie prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi a
právnickej osobe, ktorej nie sú zriaďovateľom alebo zakladateľom.
d) Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková
suma dlhu obce ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úrokov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.
11) Práva a povinnosti správcu rozpočtu obce:
Obecný úrad ako správca rozpočtu obce
a) vypracováva návrh rozpočtu a predkladá rozpočet na schválenie obecnému zastupiteľstvu
v termíne do 15. novembra rozpočtového roka.
b) rozpisuje záväzné úlohy, schválené limity a záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly,
a to na vlastné rozpočtové hospodárenie a pre rozpočtové organizácie vo svojej
pôsobnosti; záväzné úlohy, záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpisuje pre jednotlivé
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v rozsahu ustanovenom rozpočtovými
pravidlami.
c) utvára rozpočtové limity na vlastné hospodárenie, hospodárenie rozpočtovým
organizáciám a príspevkovým organizáciám ktorých je zriaďovateľom, limity dotácií
a návratných finančných výpomocí pre iné subjekty.
d) vypracované správy o vývoji rozpočtového hospodárenia a predkladá ich na prerokovanie
v obecnom zastupiteľstve.
e) vypracováva návrh záverečného účtu obce a predkladá ho na schválenie obecnému
zastupiteľstvu.
§7
Finančné usporiadanie
1) Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom.
2) Prebytok hospodárenia rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby
mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok obec vyrovná predovšetkým
z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, prípadne z ďalších mimorozpočtových zdrojov.
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§8
Peňažné fondy obce
1) Obec môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov
môžu byť najmä
a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok,
b) zostatky týchto fondov z minulých rokov,
c) ďalšie zdroje bežného roka.
2) Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
3) Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom rozpočtu okrem
prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov,
keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka.
4) Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom minimálny ročný
prídel do fondu je 10% prebytku hospodárenia.
§9
Záverečný účet obce
1) Po skončení kalendárneho roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje
do záverečného účtu obce.
2) Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám a k iným subjektom na svojom území; ďalej usporiada
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí.
3) Prebytok hospodárenia rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby
rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho
hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z
rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania.
O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne
zastupiteľstvo obce pri prerokovaní záverečného účtu.
4) Obec je povinná dať si overiť svoje hospodárenie za predchádzajúci rozpočtový rok.
Predmetom overovania je tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade s týmto zákonom,
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie
pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
5) Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou
záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o
poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti.
6) Prerokovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto
výrokov:
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a) súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad,
b) súhlas s celoročným hospodárením s výhradami.
7) V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné zastupiteľstvo
prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
§ 10
Účinnosť
1) Toto VZN ruší VZN č. 5/2011.
2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom č.1/VII. – c.)/2016/OZ zo dňa 19.1.2016 a nadobúda účinnosť od
5.2.2016.

...........................................
Ing. Ladislav ÉHN
starosta obce
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