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zákonov vydáva
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 106/2004 v znení Dodatku č. 1 sa mení takto :
1. § 2 sa dopĺňa odsekmi (5) a (6), ktoré znejú :
(5) Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových
a príspevkových organizácií zriadených mestom
(6) Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov
rozpočtu mesta – „program mesta“
2. § 4 sa dopĺňa odsekom (6), ktorý znie :
(6) Mesto môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov
a služieb písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov.
Poskytnutý preddavok musí byť finančne vysporiadaný najneskôr do konca rozpočtového
roka s výnimkou preddavkov na dodávku tepla, vody, elektrickej energie, plynu,
periodickej a neperiodickej tlače, na úhradu nájomného a preddavku na pohonné hmoty
poskytované prostredníctvom platobných kariet.
3. V § 5 odsek (1) sa za slová „a potrieb obyvateľov“ vkladajú slová :
„vrátane programov mesta“
4. V § 7 odsek (5) sa slová „ komisii mestského zastupiteľstva pre podnikateľskú činnosť,
financie, rozpočet, dane a poplatky“ nahrádzajú slovami :
„ finančnej komisii mestského zastupiteľstva“
5. V § 7 odsek (6) sa slová „ v komisii pre podnikateľskú činnosť, financie, rozpočet, dane
a poplatky“ nahrádzajú slovami :
„vo finančnej komisii“
6. V § 7 odsek (7) písmeno c/ znie :
„príspevky príspevkovým organizáciám“
7. V § 8 odsek (2) znie :
(2) Rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Brezno sú :
Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4
Základná umelecká škola, Krčulova 21
Centrum voľného času, Školská 7
8. V § 8 odsek (5) znie :
(5) Príjem z prenájmu majetku v správe rozpočtovej organizácie je príjmom mesta Brezno
9. V § 8 odsek (7) znie :
(7) Kapitálový transfer poskytnutý z rozpočtu mesta na určený účel môže rozpočtová
organizácia použiť len v príslušnom rozpočtovom roku.
Kapitálový transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu na určený účel môže rozpočtová
organizácia použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do jeho vyčerpania.
10. V § 8 odsek (8) sa vkladajú slová :
„Bežný transfer na originálne kompetencie poskytnutý z rozpočtu mesta je možné použiť
len do konca príslušného rozpočtového roka.“
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11. V § 8 odsek (9) prvá veta znie :
Rozpočtová organizácia úhrady výdavkov za mesiac december, ktoré sa uskutočnia
v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže previesť na účet cudzích prostriedkov.
12. V § 8 sa vypúšťa odsek (10)
Doterajší odsek (11) sa prečísluje na (10)
Doterajší odsek (12) sa prečísluje na (11)
13. V § 9 odsek (1) znie :
(1) Príspevková organizácia je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50 % výrobných
nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom.
Platia pre ňu vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.
Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku
hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky
prijaté od iných subjektov. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi
z nej. Ak je výsledkom podnikateľskej činnosti k 30.9. rozpočtového roka strata, riaditeľ
príspevkovej organizácie je povinný zabezpečiť, aby bola do konca roka vyrovnaná.
14. V § 9 odsek (2) znie :
(2)
Príspevkové organizácie zriadené mestom sú :
Technické služby Brezno, Rázusova č. 16
Mestský športový klub Brezno, ŠLN 34
Mestské kultúrne stredisko Brezno, Švermova 7
15. V § 9 sa za odsek (4) vkladá nový odsek (5), ktorý znie :
(5) Príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného
majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov
a z príspevku od mesta, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Mesto poskytne
príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol
vyrovnaný.
16. V § 9 sa pôvodný odsek (5) sa prečísluje na odsek (6)
17. V § 9 sa pôvodný odsek (6) sa prečísluje na odsek (7) a znie :
(7) Príspevková organizácia tvorí z výsledku hospodárenia Rezervný fond, ktorý je možné
použiť na vysporiadanie straty.
18. V §11 odsek (1) sa za slovo „pôsobnosti“ vkladajú slová :
„vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta“
19. V §11 odsek (2) sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová :
„a monitoruje a hodnotí plnenie programov“
20. V §11 odsek (3) sa za slová „podľa §6 odst. 8“ vkladajú slová :
„alebo použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch“
21. V § 11 odsek (7) sa slová „oddiel“ a „akcia“ nahrádzajú slovom :
„nákladové stredisko“
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22. V § 13 odsek (1) sa za slová „o obecnom zriadení“ vkladá :
„vrátane zmeny programov mesta“
a za slová „primátor mesta“ sa vkladá :
„s výnimkou účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“
23. V § 14 odsek (1) písmeno c) znie :
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky
príjmových finančných operácií
24. V § 15 sa odsek (5) dopĺňa písmenom g), ktoré znie :
g) hodnotenie plnenia programov mesta
25. V § 15 odsek (7) sa slová „ komisii mestského zastupiteľstva pre podnikateľskú činnosť,
financie, rozpočet, dane a poplatky“ nahrádzajú slovami :
„ finančnej komisii mestského zastupiteľstva“
26. V § 16 odsek (8) sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov
financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku
poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a orgánom podľa osobitného
predpisu.
27. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie :
§ 16a
Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch
28. § 16a sa dopĺňa odsekmi (1), (2), (3), ktoré znejú :
(1) Mesto a ním zriadené a založené právnické osoby sú povinní pri uskutočňovaní
postupov podľa § 66 a § 97 Zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov dodržiavať pravidlá v odsekoch (2) až (8) § 16 týchto zásad.
(2) Mesto a ním zriadené a založené právnické osoby oznamujú ministerstvu financií
začatie zadávania koncesie na stavebné práce a predkladajú ministerstvu financií návrh
koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím.
(3) Mesto a ním zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku (2) týchto
zásad, ak hodnota plnenia zo zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť
prevyšuje sumu 65 000 000,- Sk.
(4) Ministerstvo financií posúdi predložený návrh zmluvy podľa odseku (2) a vydáva
k nemu stanovisko najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy podľa odseku
(2) V odôvodnených prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o 30 dní.
(5) Ak na základe stanoviska podľa odseku (4) realizácia zmluvy podľa odseku (2) má
dôsledky na vykazovanie dlhu verejnej správy, mesto a ním zriadené a založené právnické
osoby môžu uzatvoriť túto zmluvu, len ak súčet hodnoty plnenia z tejto zmluvy za stavebné
práce, ktoré sa majú uskutočniť, súhrn hodnôt plnenia za stavebné práce z už uzavretých
zmlúv podľa odseku (2) s finančnými dôsledkami na rozpočet mesta v nasledujúcich
rokoch a celkovej sumy dlhu mesta podľa § 16 odseku (7) neprekročí limit uvedený v § 16
odsek (6) písm. a) a súčet sumy ročného plnenia z týchto zmlúv a sumy ročných splátok
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návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí limit uvedený v § 16
odsek (6) písm. b)
(6) Ak na základe stanoviska podľa odseku (4) realizácia zmluvy podľa odseku (2) nemá
dôsledky na vykazovanie dlhu verejnej správy, mesto a ním zriadené a založené právnické
osoby môžu uzatvoriť túto zmluvu, len ak súčet sumy ročného plnenia z tejto zmluvy,
sumy ročného plnenia z už uzavretých zmlúv podľa odseku (2) z rozpočtu mesta a sumy
ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí limit
uvedený v § 16 odsek (6) písm. b)
(7) Mesto predkladá na žiadosť ministerstva financií aj ďalšie údaje potrebné na účely
hodnotenia a vykazovania dlhu verejnej správy.
(8) Dodržanie postupu podľa odseku (2) a (3) a podmienok podľa odsekov (5) a (6)
preveruje hlavný kontrolór mesta.
(9) Nedodržanie postupu podľa odsekov (2) a (3) a porušenie podmienok podľa odsekov
(5) a (6) je hlavný kontrolór mesta povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
29. V § 17 sa vypúšťa odsek (2) a ostatné odseky sa prečíslujú na (2), (3), (4), (5) a (6)
30. V § 18 odsek (21) sa za slová „písm. a) až c)“ dopĺňa nasledovný text :
„a kapitálové výdavky, ak ich úhrada je zabezpečená finančnými prostriedkami zo
štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, alebo ich úhrada vyplýva zo zmlúv,
uzavretých pred zavedením nútenej správy.“
31. V § 20 odsek (1) a (2) znie :
(1) Návrh rozpočtu mesta Brezna na rok 2009 a ďalšie roky sa zostavuje s prihliadnutím
na toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna.
(2) Ak sa upravuje rozpočtová klasifikácia na nasledujúci rozpočtový rok, návrh rozpočtu
mesta na nasledujúci rozpočtový rok sa zostavuje v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
platnou na nasledujúci rozpočtový rok.
32. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie :
§ 20a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2007
Ustanovenia vo vzťahu k programom mesta sa prvýkrát použijú na rozpočet mesta na roky
2009 až 2011.
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