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Vnútorný predpis  

o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie 

(EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce. 

 
( Usmernenie k aplikácii § 14 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ) 
 

 

Názov a sídlo organizácie  Obec Vaďovce, Vaďovce 1, 91613 

Poradové číslo vnútorného predpisu 11/2022 

Vypracovala :   Ing. Alena Hrušová 

Schválil        :   Obecné zastupiteľstvo dňa:   číslo: 

Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu 1.6.2022 

Účinnosť vnútorného predpisu od  1.10.2022 

Ruší sa vnútorný predpis     číslo :    -       zo dňa :    - 

Prílohy     

 

1. Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

2. Podľa ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. zmeny rozpočtu obce schvaľuje 

orgán obce, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny 

účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. 

3. Poskytnuté prostriedky zo ŠR môžu byť použité len na účel, na ktorý boli zákonom o 

štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schválené. Prostriedky z EÚ môžu byť 

použité len na účel, ktorý je uvedený v zmluve o poskytnutí prostriedkov z EÚ. 

Prostriedky zo zahraničia, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a dary, ak darca určí 

účel, môžu byť použité len na konkrétny účel. 

4. Obecné zastupiteľstvo týmto vnútorným predpisom určuje, že prostriedky poskytnuté 

podľa odseku 3 sa zahrnú do rozpočtu obce najneskôr v mesiaci, v ktorom boli pripísané 

na účet obce na základe oznámenia poskytovateľa prostriedkov. Takáto zmena rozpočtu 

bude predložená do troch mesiacov od pripísania prostriedkov na účet obce obecnému 

zastupiteľstvu, ktoré takúto zmenu rozpočtu zoberie na vedomie. 

5. V prípade časového nesúladu medzi dátumom oznámenia poskytovateľa prostriedkov a 

dátumom pripísania prostriedkov na účet obce, je rozhodujúce na zahrnutie prostriedkov 

do rozpočtu obce dátum pripísania prostriedkov na účet obce. 
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U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach 

 

Dňa: 13.9.2022 Číslo: 43/2022 

 

Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej 

únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach  

s ch v a ľ u j e  

Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej 

únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.  

 

 

 Alžbeta Tuková  

 starostka obce 

 

 

 


