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Mesto Svätý Jur  
Všeobecne záväzné nariadenie   2 / 2015    

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur, V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov   v y d á v a    všeobecné záväzné nariadenie o  zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svätý Jur a majetkom v štátnom vlastníctve, 

ktorý bol mestu zverený. 

 

 

 

Mesto Svätý Jur 
Všeobecné záväzné nariadenie 

Č.  2 / 2015 

 

 

O nakladaní s finančnými prostriedkami rozpočtu mesta Svätý Jur 
 

 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Zmeny rozpočtu mesta Svätý Jur sa v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy § 15 vykonávajú výlučne prostredníctvom rozpočtových 

opatrení. 

 

2) Rozpočtové opatrenia sú: 

 

a) presun rozpočtovaných 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.. 

 

3) Zmeny rozpočtu mesta Svätý Jur prostredníctvom rozpočtových opatrení v prvom rade 

schvaľuje mestské zastupiteľstvo s výnimkou ustanovení tohto VZN, kedy mestské 

zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 odsek 4, 

písm.b) deleguje túto právomoc na primátora mesta Svätý Jur. 

 

4) Zmeny rozpočtu mesta Svätý Jur sa vykonávajú na základe písomného návrhu poslancov 

mestského zastupiteľstva, primátora mesta alebo prednostu mestského úradu.  
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II. 

Bežný rozpočet 

 

 

1) Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 odsek 4 

písm.b) deleguje primátorovi mesta Svätý Jur právomoc schváliť zmenu bežného rozpočtu 

a to výlučne formou presunu rozpočtových prostriedkov v rozsahu určenom týmto VZN. 

 

2) Presun finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu a aj medzi programami mesta do 

3000 EUR odsúhlasuje primátor mesta Svätý Jur. 

 

3) Presun finančných prostriedkov nad   3001  EUR schvaľuje Mestské zastupiteľstvo na 

svojom rokovaní. 

 

 

 

III. 

Kapitálový rozpočet 

 

 

1) Zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov 

súvisiacich s obstaraním tohto majetku. Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na 

dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie. 

     Kapitálové výdavky podliehajú schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.  

 

2) Finančné prostriedky sú uvoľňované z kapitálového rozpočtu v zmysle podpísanej zmluvy 

s dodávateľom, maximálne do výšky schváleného rozpočtu pre danú akciu na základe 

uskutočneného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom 

obstarávaní. 

 

3) Zvýšenie ceny obstarania a následné uvoľnenie finančných prostriedkov nad rámec 

schváleného rozpočtu sa môže bez schválenia Mestského zastupiteľstva vykonať len 

v prípade zvýšenia ceny z titulu zmeny zákonov, napr. zmena zákona o DPH, zákona 

o spotrebných daniach a colných zákonov. Takéto zvýšenie kapitálových výdavkov, t.j.  

povolené prekročenie a viazanie výdavkov ako aj s tým súvisiacu zmenu povolenia 

prekročenia a viazania finančných operácií na vyrovnanie rozpočtu mesta odsúhlasuje 

primátor mesta Svätý Jur. 

 

4) Zvýšenie ceny nad rámec schváleného rozpočtu, na nepredvídateľné náklady môže byť 

uhradené bez schválenia zmeny rozpočtu Mestským zastupiteľstvo len do výšky 10  % 

obstarávacej ceny, maximálne do výšky  3000,- EUR. Takéto zvýšenie kapitálových 

výdavkov, t.j.  povolené prekročenie a viazanie výdavkov ako aj s tým súvisiacu zmenu 

povolenia prekročenia a viazania finančných operácií na vyrovnanie rozpočtu mesta 

odsúhlasuje primátor mesta Svätý Jur. 

 

5) Každé iné prekročenie ceny a teda zmena kapitálového rozpočtu mesta podlieha schváleniu 

v Mestskom zastupiteľstve. 
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IV. 

Participatívny rozpočet 

 

1) Poslanci pri schvaľovaní rozpočtu môžu schváliť sumu určenú na realizáciu jednotlivých 

projektov (dotácií, grantov) ako kapitálový transfer pre právnické osoby, prípadne fyzické 

osoby podnikateľov v súlade so zákonom č. 583/2004 § 7 a to maximálne do výšky 1 % 

bežných príjmov mesta predchádzajúceho rozpočtového roka  

 

2) Počas roka v závislosti od schválených jednotlivých transferov (dotácií, grantov) podľa 

participatívneho rozpočtu v zmysle VZN mesta Svätý Jur o poskytnutí finančných 

prostriedkov mestom (dotácií, grantov) má primátor mesta Svätý Jur právo schváliť zmenu 

rozpočtu (presun rozpočtových prostriedkov) súvisiacu s realizáciou schváleného 

participatívneho rozpočtu mesta, pričom nesmie prekročiť sumu schválenú poslancami 

MsZ v zmysle odseku 1 tohto bodu.  

 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č.   4 / 2012  o nakladaní s finančnými 

prostriedkami rozpočtu mesta Svätý Jur. 

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 25. 5. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Šimon Gabura  

Primátor mesta v.r. 
 

 

 

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa: 15. 4. 2015  

do dňa:  5. 5. 2015 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli 

a www.svatyjur.sk: 

odo dňa: 6. 5. 2015 

do dňa: trvá 
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