
Doplnok č. 2 

k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tento  

DOPLNOK č. 2 

K Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy (ďalej len „Zásady“)           

zo dňa 16.03.2010 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy zo dňa 16.3.2010 v znení Doplnku 

č. 1 sa menia takto: 

Čl. I 

Časť VII. Zmena rozpočtu 

 § 23 Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom sa mení ods. 1, písm. a) a b) a znie: 

1. Primátor mesta je oprávnený: 
 

a) Schváliť rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov mesta maximálne do výšky 10 000 € v úhrne za príslušný kalendárny rok, 

b) Schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného 

rozpočtu mesta v rámci programu maximálne do výšky 5 000 € v úhrne za príslušný 

kalendárny rok, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu, 

c) Schváliť rozpočtové opatrenie na poskytnuté dotácie s preneseným určením použitia bez 

obmedzenia ich výšky, 

d) Schváliť viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením 

rozpočtovaných príjmov alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť 

bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roku. 

 

2. O vykonaných zmenách v zmysle § 23 ods. 1) primátor mesta informuje Mestské 

zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí nasledujúceho po schválení rozpočtového 

opatrenia. 

Čl. II. 

1. Na tomto Doplnku č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 

Krompachy sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 11. 12. 2019, 

Uznesením č. 15/B.17. 

 

2. Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020. 

 

V Krompachoch dňa 12.12.2019 

 
Ing. Iveta Rušinová 
primátorka mesta 



 


