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Doplnok - Zmena č. 1 
Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 1/2010 
o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Námestovo 

 
Mestské zastupiteľstvo v Námestove na základe § 9 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  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 - zmenu č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 takto: 

 
 
V § 3 bod 9 písm. d) sa nahrádza text „podľa písmena b)“ textom „podľa písmena c)“. 
 
V § 4 bod 2 písm. d) sa slovo „obcou“ nahrádza slovom „mestom“ a v písm. i) sa slovo 
„mesta“ nahrádza slovom „obce“. 
 
V § 4 bod 2 sa dopĺňa písm. o) s textom „zisk z podnikateľskej činnosti.“. 
 
V § 4 bod 3 sa nahrádza doterajší text „na činnosť rozpočtových organizácií zriadených 
obcou,“ novým textom „na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených 
mestom,“. 
 
V § 14 bod 1 sa nahrádza doterajší text „podľa zákona č. 523/2003 Z.z.“ novým textom 
„podľa zákona č. 25/2006 Z.z.“. 
 
V § 20 bod 1 písm. c) sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom a to 
„c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením 
rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu 
z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov alebo 
použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých 
rokoch.“ 
 
V § 20 bod 2 sa doterajší text „Mestský úrad“ nahrádza textom „Finančné oddelenie“. 
 
V § 20 bod 4 sa doterajší text vypúšťa a nahrádza sa novým textom a to 
„Finančné oddelenie zostavuje návrh na zmenu rozpočtu v súčinnosti s jednotlivými 
subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu. Predkladané 
návrhy na zmeny rozpočtu mesta musia obsahovať informáciu o zdroji na krytie 
výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi mesta.“  
 
V § 20 sa za bod 5 dopĺňajú nové body 6 a 7 a to  
6.Zostavený návrh na zmenu rozpočtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia 
s prednostom Mestského úradu, ktorý ho odsúhlasí a následne prerokuje s primátorom 
mesta. 
7.Návrh na zmenu rozpočtu predkladá na prerokovanie  Finančnej komisii a na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu primátor mesta. Zmeny rozpočtu mesta schvaľuje 
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Mestské zastupiteľstvo 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. 
 
V § 22 sa vypúšťajú doterajšie body 1 a 2 a nahradzujú sa novými bodmi a to 
1. Oprávneným orgánom pre vykonanie zmien rozpočtu v rozsahu ustanovenom 
Mestským zastupiteľstvom je podľa § 11 ods. 4. písmeno b) Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení primátor mesta. 
2. Primátor mesta vykonáva v priebehu rozpočtového roka rozpočtové opatrenie, 
ktorým je viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich plnenie je ohrozené neplnením 
rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu 
z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu. 
3. O vykonaných zmenách primátor mesta informuje písomne Mestské zastupiteľstvo. 
 
V § 33 sa dopĺňa nový ods.6, ktorý znie: 
6. Dodatok - Zmena č. 1 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v 
Námestove dňa 21.03.2011 a účinnosť nadobúda 4. apríla 2011. 
 
 

 
 
 

    Ing. Ján Kadera 
                         primátor mesta 
Vyvesené na úradnej tabuli 
mesta dňa :    22.03.2011   . 
Zvesené :                            . 


