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Určenie rozsahu zmien v rozpočte mesta vykonávaných 

primátorom mesta Hlohovec 

_______________________________________________________ 

 
Predkladá:                                      Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová    MsZ v Hlohovci 

prednostka MsÚ                                                                 

         1. r u š í     
  Uznesenie č. 49 zo dňa 28.06.2012 

  k Určeniu rozsahu zmien v rozpočte 

  mesta vykonávaných primátorom 

  mesta Hlohovec 

  dňom 31.7.2013,  

 

         2.    p o v e r u j e    
 primátora mesta s účinnosťou od 1.8.2013 

 v súlade s ustanovením§ 11 ods. 4 písm. b) 

Spracoval:        zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Ing. Zuzana Pacherová        v znení nesk. predpisov na vykonávanie 

vedúca FO zmien v rozpočte mesta definovaných 

vo Všeobecne záväznom nariadení  mesta 

Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových  

 pravidlách mesta Hlohovec čl. 10 

       ods. 5 písm. a)  v rozsahu úprav 

Prerokované: v jednotlivých  prípadoch v rámci     

Komisia ekonomická a prevodov  schváleného bežného   rozpočtu do výšky       

majetku dňa 31.05.2013 10 000 € vrátane 

odporučené per rollam a kapitálového rozpočtu do výšky 

 30 000 € vrátane. Vo výdavkovej časti 

MsR dňa 20.6.2013 rozpočtu sa táto kompetencia primátora  

 vzťahuje aj na výdavky alokované v rôznych 

 programoch programovej štruktúry rozpočtu 

 mesta Hlohovec. 

 

 Termín plnenia: trvalý  od 1.8.2013 

 Zodpovedá: Peter Dvoran – primátor       

  

Hlohovec,  jún 2013 

 

 



 

 

Dôvodová správa 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č. 49 zo dňa 28.06.2012 k Určeniu 
rozsahu zmien v rozpočte mesta vykonávaných primátorom mesta Hlohovec, mestské 
zastupiteľstvo poverilo primátora mesta v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov na vykonávanie zmien v rozpočte 
mesta definovaných v internom predpise Mesta Hlohovec „Zásady nakladania s finančnými 
prostriedkami mesta Hlohovec“ čl. 9 ods. 5 písm. a), b) a e) v rozsahu úprav v jednotlivých 
prípadoch v rámci schváleného bežného rozpočtu do výšky 10 000 € vrátane a kapitálového 
rozpočtu do výšky 30 000 € vrátane. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa táto kompetencia 
primátora vzťahuje aj na výdavky alokované v rôznych programoch programovej štruktúry 
rozpočtu mesta Hlohovec.  

 
V súvislosti s predložením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 

134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec, budú kompetencie primátora na 
vykonávanie zmien v rozpočte uvedené v tomto VZN a predmetné uznesenie, upravujúce 
rozsah zmien v rozpočte mesta vykonávaných primátorom mesta,  je potrebné vzťahovať 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových 
pravidlách mesta Hlohovec.  

Z tohto dôvodu pôvodné uznesenie, ktoré sa vzťahovalo na predchádzajúcu normu – 
interný predpis „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Hlohovec“, je 
potrebné zrušiť a nahradiť novým uznesením, ktoré obsahovo preberá určené 
kompetencie primátora mesta pri zmenách rozpočtu, t.j. z vecného  hľadiska nezavádza 
žiadnu zmenu kompetencií primátora mesta, ide o formálnu úpravu znenia uznesenia vo 
vzťahu k novej právnej norme – VZN, ktoré bude v praxi aplikované rovnakým spôsobom ako 
doposiaľ.  
 
 


