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Dôvodová správa k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2020, ktorými sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta 

Trenčín. 

Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín vyplynula z mimoriadnej situácie, ktorá nastala z dôvodu pandémie vyvolanej ochorením COVID-19. 

Šírenie pandémie má a do budúcna bude mať aj negatívne ekonomické dopady, ktoré dnes nie je možné presne určiť 

a vyčísliť.  

 Predmetný návrh dopĺňa kompetenciu primátora mesta vykonávať rozpočtové opatrenia a to vo forme  

viazania výdavkov rozpočtu mesta. Viazanie rozpočtových prostriedkov je rozpočtovým opatrením, ktorým sa 

zamedzuje v prípade viazania výdavkov možnosť ďalšieho použitia takto viazaných prostriedkov až do doby ich 

uvoľnenia. Tento rozpočtový nástroj je vhodné využiť napríklad v prípade, ak dochádza k nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami rozpočtu.  

V aktuálnej situácii, kedy sú rôzne scenáre prognózy vývoja príjmu samospráv z podielu na dani z príjmov 

fyzických osôb, očakávame výpadky príjmov z miestnych daní a dochádza k výpadkom bežných príjmov 

vyplývajúcich napríklad zo zatvorených škôl a školských zariadení je toto opatrenie dôležité pre zabezpečenie 

vyrovnanosti rozpočtu, ale tiež peňažných tokov v priebehu kalendárneho roka. 

 

 
Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3 

 

Mesto Trenčín v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti 

v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
 

VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčíne sa mení nasledovne:  

 

1.V čl. 6  odsek 7 sa vypúšťa slovné spojenie „presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu nasledovne“ 

 

2.V čl. 6, odsek 7 sa dopĺňa písm. e), ktoré znie nasledovne: 

 

„e) Viazanie výdavkov v prípade neplnenia rozpočtových príjmov.“ 

 

3. V čl. 6 odsek 10 sa mení nasledovne:  

O vykonaných rozpočtových opatreniach, a to o zmenách rozpočtu, o viazaní výdavkov a o prípadnom následnom 

uvoľnení viazaných finančných prostriedkov v zmysle článku 6, ods. 7 a 8 informuje útvar ekonomický predsedu 

Finančnej a majetkovej komisie MsZ v Trenčín bezodkladne elektronicky, členov Mestskej rady (ak je zriadená) 

a členov Mestského zastupiteľstva na najbližšom  zasadnutí. 

 

4. V čl. 8 sa dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 

 

„6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 27.5.2020 

a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 

 

 

      Mgr. Richard Rybníček  

            primátor mesta 
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Príloha – VZN č.1/2015 (výňatok so zapracovanými zmenami) 

 

Článok 6 

Rozpočet mesta a rozpočtové hospodárenie 

 

1. Mesto zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a jeho zmeny a podľa nich hospodári v súlade s platnými zákonmi. 

Rozpočet a jeho zmeny sa na útvar ekonomický predkladajú vo forme stanovenej ekonomickým útvarom. 

2. Rozpočet Mesta obsahuje:  

a) príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy mesta, 

b) finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 

c) finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. 

3. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli 

v rozpočte mesta schválené.  

4. Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá primátor mesta. Správu 

o priebežnom dodržiavaní hospodárenia a plnení rozpočtu mesta spracováva vedúci  útvaru ekonomického 

MsÚ. Správa sa predkladá vždy na riadnom Mestskom zastupiteľstve.   

5. Mesto vykoná po schválení rozpočtu ako aj zmien jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta. Rozpis rozpočtov spracúvajú 

a za tento rozpis zodpovedajú vedúci útvarov MsÚ. 

6. O zmene rozpočtu mesta a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

V rozsahu určenom týmto VZN môže rozpočtovými opatreniami vykonávať zmeny rozpočtu primátor mesta. 

 

7. Primátor mesta vykonáva v priebehu rozpočtového roka rozpočtové opatrenia, ktorými sú presun 

rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu nasledovne: 

a) Presun bežných výdavkov, pričom sa nemení výška celkových bežných výdavkov, v objeme maximálne    

500.000 € bežných výdavkov spolu počas kalendárneho roka. 

b)   Presun kapitálových výdavkov, pričom sa nemení výška celkových kapitálových výdavkov, v objeme 

maximálne 5% kapitálových výdavkov rozpočtu spolu počas kalendárneho roka. 

c)     Presun kapitálových výdavkov medzi položkami ekonomickej klasifikácie presne určeného kapitálového 

výdavku. 

d)     Presun výdavkov z  programu 1., podprogram 3.: Strategické plánovanie mesta, z položky 716: Príprava 

projektov EÚ a z položky 717: Implementácia projektov EÚ na jednotlivé programy, podprogramy a prvky 

prislúchajúce kapitálovým výdavkom, ktorých financovanie sa pripravuje, resp. bude realizovať 

prostredníctvom projektov  EÚ.  

e)  Viazanie výdavkov v prípade neplnenia rozpočtových príjmov. 

 

8. Primátor mesta vykonáva v priebehu rozpočtového roka zmeny rozpočtu v rovnakej výške v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu v prípade realizovaných, resp. zazmluvnených nerozpočtovaných príjmov bez 

vplyvu na výsledok hospodárenia a to 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. 

 

9. Primátor mesta vykonáva v priebehu rozpočtového roka úpravu funkčnej klasifikácie výdavkov v zmysle 

platnej vyhlášky Štatistického úradu, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia verejnej správy. 

 

10.  O vykonaných rozpočtových opatreniach a zmenách rozpočtu primátorom mesta v zmysle čl.6 ods.7 a 8 

informuje útvar ekonomický predsedu Finančnej a majetkovej komisie MsZ v Trenčíne bezodkladne  
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elektronicky, členov Mestskej rady (ak je zriadená) a členov Mestského zastupiteľstva na najbližšom 

zasadnutí. 

O vykonaných rozpočtových opatreniach, a to o zmenách rozpočtu, o viazaní výdavkov a o prípadnom 

následnom uvoľnení viazaných finančných prostriedkov v zmysle článku 6, ods. 7 a 8 informuje útvar 

ekonomický predsedu Finančnej a majetkovej komisie MsZ v Trenčín bezodkladne elektronicky, členov 

Mestskej rady (ak je zriadená) a členov Mestského zastupiteľstva na najbližšom  zasadnutí. 

 

11. Po skončení rozpočtového polroka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení spracuje do monitorovacej 

správy, ktorej súčasťou je aj plnenie rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.príslušného roka. 

 

12. Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení spracuje do záverečného účtu 

mesta v súlade s platnými zákonmi. Súčasťou záverečného účtu Mesta Trenčín je hodnotiaca správa.  

13. Mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na krytie kapitálových výdavkov v súlade s platnými 

zákonmi. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu 

rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že dlh bude splatený 

do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.  

14.  Mesto môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v súlade s platnými zákonmi.  

 

Článok 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh rozpočtu mesta a záverečný účet musia byť pred  

schválením v mestskom zastupiteľstve uverejnené minimálne na 15 dní na úradnej tabuli  

mesta a na internetovej stránke Mesta Trenčín. Rozpočet mesta musí byť zverejnený do 30 dní po jeho schválení 

a plnenie rozpočtu musí byť zverejnené do 60 dní po skončení rozpočtového roka. 

2. Garantom dodržiavania tohto VZN je prednosta mestského úradu. 

3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 

4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa rušia: 

VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín schválené uznesením č. 847 MsZ v 

Trenčíne dňa 26.10.2006 a jeho zmeny schválené: 

uznesením č. 112 MsZ v Trenčíne dňa 23.8.2007,  

uznesením č. 254 MsZ v Trenčíne dňa 24.4.2008,  

uznesením č. 464 MsZ v Trenčíne dňa 22.6.2012,  

uznesením č. 610 MsZ v Trenčíne dňa 21.9.2012,  

uznesením č. 842 MsZ v Trenčíne dňa 13.6.2013,  

uznesením č. 974 MsZ v Trenčíne dňa 14.11.2013,  

uznesením č. 1207 MsZ v Trenčíne dňa 20.5.2014. 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín bolo 

schválené MsZ v Trenčíne dňa 20.1.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 27.5.2020 

a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 


