
K bodu programu 4.3 

 

Uznesenie č. 29/2019 

Názov materiálu: 

 

Rozpočtové opatrenia v právomoci starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

Schvaľuje 

 

a) Starosta obce môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce Valaská jednotlivo do výšky 

5000,00 EUR, v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým oparením podľa § 14 ods. 

2. písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. a to v období od 01.01. do 30.11. príslušného 

rozpočtového roka, okrem dotácii a miezd. 

b) Starosta obce môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce Valaská v priebehu 

rozpočtového roka rozpočtovým oparením podľa § 14 ods. 2. písm. a) , b), c), d) 

zákona č. 583/2004 Z. z., a to v období od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v mesiaci december do 31.12. príslušného rozpočtového roka. 

c) Starosta obce predloží na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva správu o 

vykonaných zmenách rozpočtu obce Valaská, ktoré boli starostom obce vykonané 

rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti rozpočtu obce Valaská. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 

Za: 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 



 

Dôvodová správa 

___________________________________________________________________________ 

 

Zmeny rozpočtu sa vykonávajú rozpočtovými opatreniami, a to presunom prostriedkov v 

rámci schváleného rozpočtu, povoleným prekročením rozpočtu pri získaní vyšších príjmov a 

viazaním rozpočtových výdavkov, ak je ich krytie ohrozené neplnením príjmov. Zákon 

neumožňuje vykonať také zmeny rozpočtu, ktorými by sa narušila vyrovnanosť bežného 

rozpočtu.  

V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušný orgán obce alebo orgán 

vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 

rozpočtovými opatreniami, ktorými sú: 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné 

zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať 

záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu 

uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, 

Z dôvodu operatívnosti a zjednodušenia procesu schvaľovania rozpočtových opatrení, ktoré 

nemenia celkovú výšku príjmov a výdavkov môže v rozsahu určenom zastupiteľstvom zmeny 

rozpočtu vykonávať starosta obce.  

Tiež navrhujeme, aby starostovi obce boli odsúhlasené rozšírené právomoci pri zmenách 

rozpočtu obce, a to hlavne o úpravy rozpočtu k 31.12. príslušného rozpočtového roka, a to aj z 

pohľadu zmeny celkovej výšky príjmov a výdavkov podľa ich skutočného naplnenia, resp. 

čerpania, ktoré už nebude možné riešiť presunom v rámci schváleného rozpočtu. Tieto úpravy 

nie je možné fyzicky vykonať cez obecné zastupiteľstvo. 

Zároveň starosta obce predkladá správu o prijatých rozpočtových opatreniach na najbližšom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. 

Pre zjednodušenie a kontinuitu v problematike úprav rozpočtu navrhujeme prijať uznesenie, 

ktoré rieši právomoci starostu od 1.1. do 30.11. príslušného rozpočtového roka, a to v rozsahu 

presunov rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a osobitne od 1.12. do 

31.12. príslušného rozpočtového roka, kde je navrhované zvýšiť oprávnenia starostu obce aj 

zmenu celkovej výšky príjmov a výdavkov. 


