Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe §§ 6 a 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vydáva všeobecne záväzné 

NARIADENIE
o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č. 567/92 o rozpočtových pravidlách SR a vyhl. č. 638/62 Zb.

Číslo: 5/1993

§ 1

Týmito pravidlami sa riadi hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a prostriedkami osobitných fondov
	mesto

rozpočtové organizácie
príspevkové organizácie

§ 2

Rozpočet mesta

	Finančné hospodárenie mesta sa riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Rozpočet je zostavovaný pre každý rozpočtový rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.

Rozpočet mesta vyjadruje jeho ekonomickú samostatnosť samosprávneho územia a finančné vzťahy k fyzickým a právnickým osobám a k štátnemu rozpočtu republiky. 
Rozpočet mesta je spracovaný v zmysle platných predpisov a rozpočtovej skladby schválených pre miestne samosprávy. 

V klasifikácii podľa kapitol sú v rozpočte zaradené finančné prostriedky na výkon funkcií určených mestským zastupiteľstvom pre rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie. 

§ 3

Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami

	Rozpočtové prostriedky mesta sa používajú na určené účely a funkcie podľa schválenia mestským zastupiteľstvom a na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Subjekty hospodáriace s rozpočtovými prostriedkami sú povinné dosahovať rozpočtové príjmy a plniť úlohy financované z rozpočtu mesta efektívne a hospodárnym spôsobom.
Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov v nadväznosti na záväzné úlohy a limity určené mestským zastupiteľstvom najmä:
	rozpočtové príjmy celkom,
investičné výdavky celkom,
neinvestičné výdavky celkom, z toho
	mzdové prostriedky
výdavky na reprezentačné
	Pri dodržaní limitov môže rozpočtová organizácia počas rozpočtového roka upravovať vnútornú štruktúru svojich príjmov a výdavkov. 
Finančné oddelenie mestského úradu určí výšku preddavku pre preddavkové organizácie. Zúčtuje príjmy a výdavky týchto vnútorných organizačných jednotiek mesačne najneskôr do   konca rozpočtového roka. Hospodárenie týchto organizácií je upravené osobitným predpisom. 
Platby z prostriedkov rozpočtu mesta sa uskutočňujú v zásade bezhotovostne, platby v hotovosti sa uskutočňujú podľa osobitného vnútorného predpisu o pokladničných operáciách. 
Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho bežného účtu zriadeného v banke. 
Účtovníctvo o majetku, príjmoch a výdavkoch rozpočtu vedú organizácie podľa osobitných predpisov, ktoré tiež  určujú obsah a spôsob predkladania výkazov o hospodárení. 

§ 4

Financovanie a účtovanie hmotného a nehmotného majetku a opráv

	Rozpočtová organizácia obstaráva hmotný majetok a financuje jeho technické zhodnotenie v rámci schváleného limitu investičných výdavkov určených mestským zastupiteľstvom. 

Opravy hmotného majetku financuje rozpočtová organizácia z neinvestičných prostriedkov.
V zmysle opatrenia MF účtujú rozpočtové a príspevkové organizácie mesta hmotný a nehmotný investičný majetok od 1. 1. 1993 nasledujúcim spôsobom:
Nehmotný investičný majetok predstavujú zložky, ktorých ocenenie v jednotlivom prípade je vyššie ako 20.000,- Sk. Sú to najmä výsledky  výskumnej činnosti, softwaru a oceniteľné práva. 
Hmotný investičný majetok sa v zásade člení do jednotlivých tried ako je zatriedený podľa starej účtovnej osnovy, zmena je však v ocenení. Do hmotného investičného majetku sa zaradí predmet, ktorého ocenenie je vyššie ako 10.000,- Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. 
Zásadná zmena je u predmetov postupnej spotreby, ktoré sa doteraz účtovali na samostatnom účte v cene obstarania až do ich vyradenia z používania. 
Podľa novej účtovnej osnovy sa predmety v hodnote od 500,- do 10 000,- Sk evidujú ako drobný hmotný majetok v operatívno – technickej evidencii. Nakupujú sa z prevádzkových prostriedkov a vo výdavkoch sa účtujú na položku 5308 – drobný hmotný majetok. 

§ 5

Účtovanie príjmov rozpočtu

V prospech rozpočtu na bežný rok sa zaúčtujú iba platby, na realizáciu ktorých dostane peňažný ústav platobné doklady najneskôr do 31. decembra bežného roka a k tomu dňu ich aj zaúčtuje. 
Príjmy prijaté v hotovosti sa musia odviesť najneskôr do 31. decembra bežného roka na účet v peňažnom ústave. 
Preddavkové organizácie zriadené mestom odvedú k 31. decembru bežného roka všetky prostriedky zo svojho účtu na účet mesta. 
Nedoplatky príjmov z minulého roka a z predchádzajúcich rokov uhradené po 1. januári nasledujúceho roka sú rozpočtovým príjmom nasledujúceho rozpočtového roka, aj keď ide o náhradu rozpočtových výdavkov z minulého roka. 

§ 6

Rozpočtové opatrenia

Rozpočtové opatrenia sú presuny rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie rozpočtu a viazanie rozpočtových prostriedkov.
Rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné viesť mimo sústavy účtovníctva aj operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v priebehu roka. 

§ 7

Presuny, prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov

Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte zabezpečené potrebné prostriedky a nie je možné ich zabezpečiť v rámci limitu schválených rozpočtových prostriedkov, musí ich mesto alebo rozpočtová a príspevková organizácia v jej pôsobnosti zabezpečiť predovšetkým presunom prostriedkov v rámci svojho rozpočtu, alebo použitím svojich mimorozpočtových fondov. 
Rozpočtová a príspevková organizácia v pôsobnosti mesta nemôže pri vykonávaní rozpočtových presunov vo svojej právomoci meniť záväzné úlohy a limity svojho rozpočtu. 
Rozpočtová a príspevková organizácia môže vykonať rozpočtové presuny vo vlastnej právomoci najneskôr k 31. decembru rozpočtového roka, ktoré predložila mestskému úradu. 
Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočet o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, zmluvy o združení alebo z osobitnej dotácie. 
Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia. 
Viazané rozpočtové prostriedky sa môžu použiť iba so súhlasom orgánu, ktorý o viazaní rozhodol. 

§ 8

Časové použitie rozpočtových prostriedkov

	Rozpočtové prostriedky určené rozpočtovej a príspevkovej organizácií sa musia vyčerpať do 31. decembra rozpočtového roka a nemožno ich previesť do budúcich rokov. Výdavky, ktoré nebudú bankou k 31. decembru rozpočtového roka zúčtované, zaťažujú rozpočet organizácie nasledujúceho rozpočtového roka, aj keď sa hospodársky týkajú predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Rozpočtové prostriedky na úhradu výdavkov nemožno preukazovať vopred okrem prostriedkov
	na výplatu miezd za II. polovicu decembra vrátane cestovného vyplateného súčasne so mzdou
na úhradu daní, ktorých výška je závislá na konečnom výsledku hospodárenia
na dávky vyplácané za mesiac december, ak tak ustanoví osobitný predpis
	Tieto prostriedky sa prevádzajú  na účet cudzích prostriedkov. Nevyčerpané prostriedky sa odvedú na základný bežný účet mestského úradu. 

§ 9

Rozpočtové provizórium 

	Ak nebude rozpočet mesta schválený na príslušný rok pred 1. januárom rozpočtového roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mesta rozpočtovým provizóriom. 

Finančné hospodárenie v tomto období bude zabezpečovať základnú prevádzku mesta a jeho organizácií. 
Počas rozpočtového provizória je neprípustné začínať nové investičné akcie. 

Fondy mesta 

§ 10

Fond rezerv

	Fond rezerv sa tvorí:
	z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka podľa schválenia mestským zastupiteľstvom, avšak minimálne 10 % z prebytku

z prostriedkov prijatých od iných subjektov podľa zák. č. 286/92 Zb. § - 20 ods. 4
zo splátok pôžičiek poskytnutých z fondu rezerv
z ostatných náhodilých príjmov
	Fond rezerv sa používa na:
	krytie výdavkov mesta na rozpočtom nezabezpečené úlohy
poskytovanie pôžičiek, dotácií a darov fyzickým a právnickým osobám
na krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka

§ 11

Humanitárny fond

Tvorba fondu:
z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb na:
	vopred určené úlohy

voľné použitie mesta
	Použitie fondu:
na príspevky a konkrétne úlohy pre mesto, právnické a fyzické osoby v zmysle ustanovenia MZ č. 7/91

§ 12

Fond životného prostredia 

	Tvorba fondu:
	z poplatkov za uloženie odpadu v zmysle zák. č. 309/92 Zb.

z poplatkov od drobných znečisťovateľov ovzdušia podľa zák. č. 311/92 Zb.
podiel z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, podľa schválenia mestským zastupiteľstvom
	Použitie fondu:
	na stavby zlepšujúce životné prostredie v meste, podľa schválenia mestským zastupiteľstvom, 
na rozšírenie a výstavbu verejnej zelene v meste, podľa schválenia mestským zastupiteľstvom

Hospodárenie príspevkových organizácií

§ 13

Rozpočet príspevkovej organizácie 

Rozpočtová organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku. Jej rozpočet zahrňuje tiež príspevky z rozpočtu zriaďovateľa (odvody do rozpočtu zriaďovateľa), prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov, prostriedky poskytnuté za štátnych fondov, prípadne prostriedky získané svojou podnikateľskou činnosťou. Príspevková organizácia nemôže byť zriaďovateľom inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie. 

§ 14

Finančný vzťah k rozpočtu zriaďovateľa 

	Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými úlohami a limitmi
	príspevok na činnosť organizácie

účelový príspevok na obstaranie hmotného majetku
odvod z prevádzky 
odvod z odpisov
výdavky na reprezentačné účely

	Príspevková organizácia uhradzuje výdavky na prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov. V prípade, že tieto potreby nemôže uhradiť vlastnými príjmami, zriaďovateľ prispieva na úhradu jej prevádzkovej a bežnej investičnej činnosti.

Výška príspevku a jeho čerpanie v priebehu rozpočtového roka sú viazané na jednotku výkonu, ktoré určí zriaďovateľ. Ak nie je príspevok viazaný na jednotku výkonu je organizácia oprávnená čerpať príspevok do výšky schváleného príspevku v rozpočte mesta.
Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii uložiť neplánovaný odvod z prevádzky, krátiť alebo zvýšiť príspevok pri zmene a nedodržaní podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťahom medzi zriaďovateľom a organizáciou. 

§ 15

Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie

	Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorý bola zriadená iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom, výdavky na túto činnosť plne pokrývajú príjmy z nej a prostriedky získané touto činnosťou používa na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavných činností. 

Príspevková organizácia sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte. Príjmy a výdavky z tejto činnosti sa nerozpočtujú. 
Príjmy z podnikateľskej činnosti sa môžu použiť najmä na:
	krytie potrieb investičného a neinvestičného charakteru
odmeňovanie pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na podnikateľskej činnosti
združovanie prostriedkov
splácanie úverov
obstaranie cenných papierov a kapitálový vklad do činnosti iných subjektov

§ 16

Odvody

	Odvod z prevádzky sa určí príspevkovej organizácii ak jej rozpočtové príjmy prekračujú rozpočtové výdavky.

Odvod z odpisov sa výnimočne určí ak sa počíta s utlmením rozvoja organizácie alebo jej zrušením. 
Príspevková organizácia, ktorá je na rozpočet zriaďovateľa zapojená odvodom, vykonáva v priebehu rozpočtového roka preddavkový odvod do rozpočtu zriaďovateľa a to najneskôr do 3. kalendárneho dňa pred koncom každého mesiaca. 

§ 17

Odpisy

Odpisovanie hmotného majetku upravujú osobitné predpisy zák. č. 286/92 Zb. Príspevkové organizácie zriadené mestom, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § - 15, nevykonávajú odpisy hmotného investičného majetku.

§ 18

Finančné fondy príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia zriaďuje:
	fond reprodukcie hmotného majetku
rezervný fond
	Ďalšie finančné fondy môže príspevková organizácia zriadiť na základe osobitného predpisu. 
Prostriedky získané zo zlepšeného výsledku rozpočtového hospodárenia a z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení prevádza príspevková organizácia do rezervného fondu. 
Prevod do rezervného fondu vykoná príspevková organizácia preddavkovo koncom roka. Definitívne zúčtovanie prídelu do rezervného fondu vykoná po potvrdení oprávnenosti prevodu schválením účtovnej závierky zriaďovateľom. 

§ 19

Fond reprodukcie hmotného majetku

Rozsah obstarávania hmotného majetku príspevkovej organizácie je určený výškou prostriedkov vo fonde reprodukcie hmotného majetku. 
Zdrojom fondu reprodukcie hmotného majetku sú:
	odpisy hmotného majetku
výnos z predaja a likvidácie hmotného majetku
príspevky od iných subjektov podľa uzatvorených zmlúv o združovaní prostriedkov
prevody z rezervného fondu
dotácie zo štátnych fondov na obstaranie hmotného majetku
úver
dary a výnosy povolených verejných zbierok
časť príspevku na činnosť vyčlenená organizáciou na obstaranie hmotného majetku 
prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom zriaďovateľa na obstaranie hmotného majetku
	Fond reprodukcie hmotného majetku sa používa na:
	financovanie a obstarávanie hmotného a nehmotného majetku 
poskytovanie prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o združovaní prostriedkov
splátky úverov prijatých na financovanie potrieb podľa tohto odseku
financovanie opráv ako doplnkový zdroj

§ 20

Rezervný fond

	Rezervný fond sa tvorí zo zlepšeného výsledku rozpočtového hospodárenia, ďalej sú zdrojom fondu darované prostriedky a výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti po zdanení. 

Zlepšený výsledok hospodárenia nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné úlohy a limity organizácií určené.
Rezervný fond sa používa na:
	úhradu rozpočtom nezabezpečených neinvestičných potrieb vrátane mzdových prostriedkov, pričom výdavky na mzdové prostriedky nesmú prekročiť 10 % prídelu do fondu
doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného majetku
úhradu sankcií za porušenie právnych predpisov
splátky úverov a úrokov z nich
úhradu zhoršeného výsledku hospodárenia
krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka
obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov
dobrovoľné príspevky a dary 

§ 21

Úvery

Príspevková organizácia môže prijímať úvery bez nárokov na rozpočet zriaďovateľa ak je zabezpečená ich návratnosť a splatenie úrokov z výnosov hospodárenia organizácie prípadne z jej rezervného fondu. Za tieto úvery rozpočet zriaďovateľa neručí. 

§ 22

Združovanie prostriedkov

	Zmluvy o združení uzatvára príspevková organizácia podľa osobitného predpisu, týmto združením prostriedkov nemôže vzniknúť samostatná právnická osoba.

Príspevková organizácia uskutočňuje platby podľa uzatvorenej zmluvy len zo zdrojov, ktoré je oprávnená použiť na činnosť, ktorá je predmetnom zmluvy. 
Prostriedky, ktoré príspevková organizácia získa podľa zmluvy o združení prostriedkov na účelovú investičnú činnosť sú zdrojom fondu reprodukcie hmotného majetku. Prostriedky určené podľa zmluvy o združení prostriedkov na prevádzkovú činnosť prevedie na konci roka vo výške rozdielu medzi prijatými a vynaloženými prostriedkami na ťarchu alebo v prospech rezervného fondu. 

§ 23

Príspevková organizácia môže uzatvárať zmluvu o nájme, podľa ktorej prenájom končí prevodom vlastníctva hmotného majetku ak:
	doba nájmu je dlhšia ako 40 % doby jej odpisovania podľa osobitného predpisu najmenej však 3 roky
kúpna cena vecí je vyššia ako zostatková cena, ktorú by vec mala pri odpisovaní podľa osobitného predpisu zák. č. 286/92 Zb.
	Ak sa predáva vec, ktorá bola predmetom nájomnej leasingovej zmluvy uzatvorenej najmenej na 3 roky po jej ukončení nájomcovi v iných prípadoch než je uvedené v odst. 1 možno teda predaj uskutočniť iba za podmienky, že kúpna cena bude nižšia alebo rovnaká ako zostatková cena, ktorú by mala vec pri odpisovaní podľa osobitného predpisu. 
Príspevková organizácia môže uzavrieť nájomnú leasingovú zmluvu podľa odseku 1 len po predložení minimálne 3 rôznych ponúk leasingových spoločností okrem ponúk dcérskych spoločností. 
Príspevková organizácia môže prenajímať hmotný majetok iba so súhlasom zriaďovateľa. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 24

Finančné usporiadanie

Po skončení rozpočtového roka mesto finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným organizáciám, k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom. 
Prebytky hospodárenia rozpočtu mesta sú zdrojom fondu rezerv podľa schválenia mestského zastupiteľstva, avšak minimálne 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Záverečný účet mesta obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia, vrátane výsledkov hospodárenia organizácií založených mestom a výsledkom hospodárenia peňažných fondov. 

§ 25

Zmena spôsobu financovania organizácie 

Pri zriaďovaní alebo zrušení organizácií ako aj pri zmene ich podriadenosti a spôsobu financovania musia byť návrhy na zmenu spôsobu financovania predložené najneskôr do 30. júna a 31. decembra bežného rozpočtového roka, v rovnakej lehote musia byť vzájomne odsúhlasené pripravované delimitácie a predložené delimitačné protokoly. V delimitačných protokoloch musí byť uvedené, ktoré záväzné limity ich rozpočtov budú nemenné. Tieto zmeny musia byť predložené mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

§ 26

Výnimky

Výnimky z týchto pravidiel môže povoliť mestské zastupiteľstvo. 

§ 27

Prechodné ustanovenia

	Prídely do osobitných fondov za rok 1992 vykonávajú rozpočtové a príspevkové organizácie podľa doterajších pravidiel o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta a hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. 

Rozpočtové organizácie do konca roku 1993 vyčerpajú prostriedky svojich osobitných fondov podľa doterajších predpisov. 
Príspevkové organizácie do konca roku 1993 vyčerpajú prostriedky svojich osobitných fondov okrem fondu reprodukcie základných prostriedkov a rezervného fondu podľa doterajších predpisov. Prostriedky fondu reprodukcie základných prostriedkov prevedú odo dňa účinnosti tohto nariadenia do fondu reprodukcie hmotného majetku. 
Nájom hmotného majetku, ktorý vznikol pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa riadi uzatvorenou zmluvou. 

§ 28

Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa nariadenia o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta č. 4/92 Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

§ 29

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17. júla 1993


Ing. Miroslav Adámek, v. r	.					Ing. Ján Slota, v. r. 
prednosta mestského úradu 						primátor mesta Žiliny



