MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŽILINE
na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vydáva všeobecne záväzné 

NARIADENIE

mesta o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina

č. 5/1992

PRVÁ ČASŤ

Spôsob usmerňovania

§ 1

	Výška mzdových prostriedkov v rozpočtových organizáciách sa usmerňuje v rámci neinvestičných výdavkov záväzne stanovených zriaďovateľom (ďalej len mestské zastupiteľstvo) tak, že na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa vymedzí absolútna výška mzdových prostriedkov (ďalej len limit mzdových prostriedkov).

Výška mzdových prostriedkov v príspevkových organizáciách sa usmerňuje v rámci finančného vzťahu (príspevku alebo odvodu) záväzne stanoveného mestským zastupiteľstvom a to vymedzením limitu mzdových prostriedkov.
Limit mzdových prostriedkov pre kalendárny rok stanoví mestské zastupiteľstvo rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácii v rámci záväzných ukazovateľov rozpočtu. 

DRUHÁ ČASŤ

Usmerňovanie mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách

§ 2

	Rozpočtová, resp. príspevková organizácia (ďalej len organizácia) rozdelí ročný limit na hodnotené obdobie. Toto rozdelenie môžu meniť do posledného dňa obdobia. 

Organizácia hodnotí na základe prípustného objemu mzdových prostriedkov za jednotlivé štvrťroky, či neprekročila určený limit.
Prípustný objem mzdových prostriedkov zistí organizácia za hodnotené obdobie tak, že limit za hodnotené obdobie zvýši o čiastky, o ktoré môže limit prekročiť (neregulované čiastky, viď bod 4) a ďalej ho zvýši o úsporu, prípadne zníži o prekročenie mzdových prostriedkov za predchádzajúce obdobie.
Čiastkami, o ktoré môže rozpočtová organizácia prekročiť limit, sú čiastky vyňaté z regulácie poskytnuté v hodnotenom období, ktoré prevyšuje celkový objem týchto plnení poskytnutých v rovnakom období predchádzajúceho roka. 
Ide o:
	odmeny podľa predpisov o autorskom práve,

odmeny za využitie vynálezov, priemyselných vzorov zlepšovacie návrhy, za vyhodnotené riešenie tematických úloh a obdobné odmeny, 
odmeny (peňažné ceny) z verejných a užších súťaží a verejných prísľubov, 
mzdové vyrovnanie a odstupné v rozsahu nároku stanoveného právnymi predpismi,
doplatky do priemerného zárobku poskytnuté pri preložení pracovníka na inú prácu podľa § 37 odst. 4 písm. a) a b) ZP.

§ 3

	Organizácia prekročí limit mzdových prostriedkov, ak mzdy, náhrady miezd, ostatné odmeny za prácu a obdobné plnenie zúčtované za hodnotené obdobie k výplate a čiastky refundované za hodnotené obdobie k úhrade týchto plnení iným organizáciám (ďalej len skutočný objem mzdových prostriedkov) sú vyššie než prípustný objem mzdových prostriedkov. Rozdiel je prekročením mzdových prostriedkov (ďalej len prekročenie).

Čiastku prekročenia, ktorú organizácia neuhradí z fondu odmien do rozpočtu mesta do konca roka, bude jej rozpočet krátený z pridelených prostriedkov budúceho roka.
K prekročeniu, ktoré organizácia neuhradí z fondu odmien, prihliadne mesto pri stanovení ročnej odmeny postihom vedúcim tejto organizácie podľa ZP.
Organizácia nevyužije stanovený limit mzdových prostriedkov, pokiaľ je skutočný objem mzdových prostriedkov menší, než prípustný objem mzdových prostriedkov. Rozdiel je úsporou mzdových prostriedkov. 

Fond odmien

§ 4

	Organizácie si vytvárajú fond odmien.

Rozpočtová organizácia:
	zdrojom fondu odmien je úspora mzdových prostriedkov za štvrtý štvrťrok kalendárneho roka. Prídel do fondu odmien za úsporu mzdových prostriedkov nesmie prekročiť úsporu neinvestičných výdavkov zistenú za kalendárny rok. Ďalší zdroj fondu odmien stanoví mesto v súlade so zásadami o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.,

fond odmien vytvorený podľa odstavca 2a), mimorozpočtovými zdrojmi a o prostriedky prijaté k tomuto účelu od iných rozpočtových a príspevkových organizácií.
	Príspevková organizácia:

	zdrojom fondu odmien je podiel na zlepšení hospodárskeho výsledku oproti tomu výsledku, ktorý je určený vo finančnom vzťahu k rozpočtu mesta. Podiel stanoví mesto v súlade so zásadami o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, 

v priebehu kalendárneho roka si môže organizácia so súhlasom mesta vytvárať zálohovo fond odmien v závislosti na zlepšenie hospodárskeho výsledku, ktorý si pre tento účel rozdelí narastajúcim spôsobom na jednotlivé obdobia,
organizácia si môže doplniť fond odmien vytvorený podľa bodu 3a) a 3b) o prostriedky prijaté k tomuto účelu od iných rozpočtových a príspevkových organizácií.
	Organizácie z fondu odmien prostredníctvom svojho rozpočtu: 

	prednostne hradí prekročenie limitu mzdových prostriedkov,

prevádzajú prostriedky do fondov iných rozpočtových a príspevkových organizácií.
	Zostatok fondu odmien prevádzajú organizácie do nasledujúceho roka. 


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia 

§ 5

	Smerný rast miezd pre rozpočtové a príspevkové organizácie pre jednotlivé štvrťroky bude v súlade s ustanovením FMP a SV uverejneným vo vyhláške.

Pokiaľ rozpočtová a príspevková organizácia vznikla v roku 1992 delimitáciou z organizácie, ktorá za rok 1991 vytvárala fond odmien, doplní si fond odmien o prostriedky, ktoré jej poskytla táto organizácia na úhradu nárokov vzniknutých do 31.12.1991.
Organizácie znížia svoj prípustný objem mzdových prostriedkov v roku 1992 o čiastku prekročenia v roku 1991, pokiaľ nevytvárala v roku 1991 fond odmien a neuhradila čiastku prekročenia z tohto fondu. 
Nároky a povinnosti rozpočtovej a príspevkovej organizácie vzniknuté do 31.12.1991 sa posudzujú podľa predpisov platných do konca roka 1991.

§ 6

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 22. februára 1992.


Ing. Miroslav A d á m e k , v. r.					Ing. Ján  S l o t a, v. r. 
prednosta Mestského úradu						primátor mesta

