Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe § 14 ods. 3 písm. c) zákona SNR č.401/1990 Zb. o
meste Košice v znení neskorších predpisov a vy d á v a tieto

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice - Západ
Článok 1
Základné ustanovenia

1. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Západ ( ďalej len 11 zásady" )
upravujú postavenie, zostavovanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ (ďalej len „rozpočet
mestskej časti "), ako aj používanie rozpočtových prostriedkov v súlade s platnými právnymi
predpismi. 1l
2. Tieto zásady

ďalej

časti Košice - Západ

upravujú hospodárenie a nakladanie s
( ďalej len 11 mestská časť").

3. Tieto zásady tiež upravujú prostriedky kontroly

rozpočtu

finančnými

mestskej

prostriedkami Mestskej

časti.

Článok 2

Postavenie

rozpočtu

1. Základom finančného hospodárenia mestskej
2.

Rozpočtom

mestskej

časti

mestskej časti

časti je rozpočet mestskej časti. 2 )

sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej

časti

v príslušnom

rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. 3l

3.

Rozpočet

mestskej časti

vyjadruje

samostatnosť

hospodárenia

mestskej

časti.

4. Rozpočet mestskej časti obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mestskej časti, ako aj k
obyvateľom žijúcim na území mestskej časti vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet mestskej časti zahŕňa aj finančné vzťahy podľa osobitného predpisu. 4l

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č.523/2004 Z. z. o
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2) § 9 ods.l zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3) § 3 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4) § 3 ods.1 zákona č.583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1) zákon

rozpočtových

1

5. Rozpočet mestskej časti obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mestská časť realizovať'
z výdavkov rozpočtu mestskej časti.
6. Rozpočet mestskej časti sa v súlade s platnou právnou úpravou zostavuje na tri rozpočtové
roky. Viacročný rozpočet mestskej časti tvorí :
a) rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku
c) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b)
7. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 5 l

V rozpočte mestskej časti sa

uplatňuje

8. Rozpočet mestskej časti sa vnútorne člení na :
a) bežné príjmy a bežné výdavky ( bežný rozpočet )
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( kapitálový rozpočet)
c) finančné operácie 6l
9. Zostavovanie rozpočtu mestskej časti sa riadi ustanoveniami osobitného zákona. 7l
ť'.:lánok 3
Rozpočtový

proces

1. Rozpočtový proces je proces tvorby, navrhovania a schval'ovania rozpočtu mestskej časti a jeho
zmien.
2. Na vypracúvaní rozpočtu mestskej časti sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy mestskej časti a
tiež orgány miestneho zastupiteľstva v rozsahu uvedenom v týchto zásadách. Pôsobnosť jednotlivých
subjektov je nasledovná :
a) Komisie miestneho zastupiteľstva najmä :
- sústreďujú v rámci svojej pôsobnosti požiadavky na čerpanie rozpočtu mestskej časti od
obyvateľov mestskej časti, právnických a fyzických osôb,
- posudzujú tieto požiadavky najmä z hľadiska prínosu pre mestskú časť a jej rozvoj,
- odporúčajú na zahrnutie do rozpočtu mestskej časti vybrané priority, ktoré vyplývajú z
posúdenia požiadaviek.
Osobitné postavenie má finančná komisia, ktorá najmä :
- prerokúva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mestskej časti a k jeho zmenám,
- prerokúva a hodnotí výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti, ako aj účelnosť a efektívnosť
vynaložených finančných prostriedkov,
- prerokúva a vyjadruje sa k záverečnému účtu mestskej časti,
- prerokúva a vyjadruje sa k prebytku rozpočtového hospodárenia,
- predkladá miestnemu zastupiteľstvu iniciatívne návrhy týkajúce sa rozpočtu mestskej časti.

S) § 4 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
6) § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
7) zákon č.583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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b) Miestna rada najmä:
- prerokúva návrh a zmeny rozpočtu mestskej časti,
- prerokúva východiská rozpočtu mestskej časti na príslušný rok,
- prerokúva správy o plnení rozpočtu mestskej časti,
- prerokúva záverečný účet mestskej časti.
c) Miestne zastupiteľstvo najmä
- schvaľuje po prerokovaní v Miestnej rade rozpočet mestskej časti vrátane pozmeňujúcich
návrhov s)
- vykonáva zmeny rozpočtu mestskej časti v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, 9)
- schvaľuje záverečný účet mestskej časti. 10)
- schvaľuje zmeny rozpočtu mestskej časti vrátane zmeny programov mestskej časti ( 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 ).
- kontroluje plnenie rozpočtu mestskej časti,
- prerokúva správy o plnení rozpočtu mestskej časti.
d) Starosta mestskej časti najmä :
- riadi a usmerňuje práce na vypracúvaní návrhu rozpočtu mestskej časti a jeho zmien.
- zapracúva podnety od obyvateľov mestskej časti a ďalších právnických a fyzických osôb,
- konečnú verziu návrhu rozpočtu mestskej časti prerokúva s miestnou radou,
- zabezpečuje v súčinnosti s miestnym úradom všetky úkony potrebné k poskytnutiu účelových
dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
3. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a materiálno - technické záležitosti súvisiace s vypracúvaním
návrhu rozpočtu mestskej časti.
Za tým účelom jednotlivé oddelenia miestneho úradu najmä :
a) sústreďujú požiadavky na zahrnutie do rozpočtu od fyzických aj právnických osôb.
b) zabezpečujú odborné podklady a ďalšie písomnosti potrebné na správne a úplné vypracovanie
návrhu rozpočtu mestskej časti, resp. jeho zmeny,
c) zodpovedajú za dôsledné dodržiavanie rozpočtu vo svojej správe,
d) vyhodnocujú výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
e) na požiadanie miestneho zastupiteľstva a miestnej rady spracúvajú jednotlivé podkladové
materiály, rozbory, analýzy a pod.
4. Osobitné postavenie v rámci miestneho úradu má ekonomické oddelenie, ktoré na úseku rozpočtu
a financovania najmä :
a) koordinuje práce pri vypracovávaní položiek rozpočtu mestskej časti,
b) komplexne spracúva rozpočet mestskej časti,
c) spracúva odborné podklady čerpania rozpočtu pre operatívne rozhodovanie starostu MČ,
d) pripravuje podklady pre zostavenie záverečného účtu mestskej časti,
e) vypracováva výsledky hospodárenia mestskej časti,
f) vykonáva vyúčtovanie účelových dotácií vo vzťahu k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky,
g) vykonáva vyúčtovanie dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v zmysle
zákona.

8) § 14 ods. 3 písm. d /zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
9) § 14 ods.2 písm. a až c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
10) §14 ods. 3 písm. d /zákona č. 401/1 990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
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5. Miestny kontrolór najmä :
a) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k návrhu
mestskej časti pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve. 11l
b) vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti. 12 l

záverečného účtu

6. Mestská časť je pri zostavovaní návrhu rozpočtu mestskej časti povinná prednostne zabezpečiť aj
krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi.
7. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mestskej časti, resp. jeho zmien jednotlivé subjekty vychádzajú
aj z uzatvorených zmluvných vzťahov, z cieľov stanovených v Programe rozvoja Mestskej časti Košice
- Západ a z prevádzkových potrieb.
8. Návrh rozpočtu mestskej časti na nasledujúce rozpočtové roky spracúva ekonomické oddelenie a
tento predkladá :
a) starostovi mestskej časti na odsúhlasenie
b) miestnemu kontrolórovi na posúdenie
c) komisiám miestneho zastupiteľstva na prerokovanie
9. Pripomienky komisií a miestnej rady ekonomické oddelenie zapracuje do návrhu rozpočtu mestskej
ktorý predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva najneskôr do 31.12. roka, ktorý
predchádza roku, na ktorý sa rozpočet mestskej časti zostavuje.

časti,

10. Pred schválením je rozpočet mestskej časti zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v
mestskej časti obvyklým / na úradnej tabuli, na webovej stránke mestskej časti /, aby sa k nemu
občania mestskej časti mohli vyjadriť.

Článok4

Rozpis

rozpočtu

mestskej časti a rozpočtové hospodárenie

Mestská časť hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu mestskej časti a
roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa platných právnych predpisov.

počas

Článok S
Zmeny rozpočtu mestskej časti a rozpočtové opatrenia

1. Mestská časť sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu mestskej
časti a v prípade potreby vykonáva jeho zmeny.
2. Návrhy na zmenu rozpočtu mestskej časti spracúva ekonomické oddelenie miestneho úradu.
3. Zmeny rozpočtu mestskej
osobitnom predpise. 13 l

časti schvaľuje

miestne

zastupiteľstvo

okrem výnimiek vymedzených v

11) § 18f ods.1 písm. cl zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
12) § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13) § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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4.

Zmeny rozpočtu mestskej časti je možné vykonať rozpočtovými opatreniami, ktoré sú uvedené v
zastupiteľstvom
môže
zmeny
osobitnom predpise. 14l V rozsahu určenom miestnym
rozpočtu mestskej časti vykonávať starosta mestskej časti .
Mestská časť vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v
priebehu rozpočtového roka.
Článok 6
Rozpočet

mestskej časti

1. Rozpočet mestskej časti obsahuje :
a) príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy mestskej časti,
b) príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mestskej časti,
c) finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky, 15 l
d) príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k občanom žijúcim na území mestskej
časti vyplývajúce pre ne zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
zo
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, ako aj z uzavretých zmlúv,
e) finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí,
g) finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mestská časť patrí, ak
plnia spoločné úlohy .
2. Príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti sú vymedzené v osobitnom predpise.

16

l

Článok 7

Použitie

rozpočtových

prostriedkov

1 . Do plneniu rozpočtu mestskej časti sa zahŕňajú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa
uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.
2. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, ktoré boli v rozpočte mestskej časti schválené.
Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na určené účely, a za vopred
stanovených podmienok. Podliehajú ročnému zúčtovaniu a kontrole príslušných orgánov štátnej
správy.
3. Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá starosta mestskej časti.
Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcii
mestskej časti a preneseného výkonu štátnej správy zodpovedajú vedúci oddelení miestneho úradu,
prednosta miestneho úradu.
Starosta mestskej časti predkladá raz za 6 mesiacov správu o čerpaní rozpočtu mestskej časti
miestnemu zastupiteľstvu.
Článok 8
Zdroje peňažných fondov
Mestská časť môže vytvárať peňažné fondy, zdrojmi ktorých môžu byť najmä :
prebytok rozpočtu mestskej časti za uplynulý rozpočtový rok,
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových
finančných operácii.
1.
a)
b)
c)

14) § 14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z.
15) § 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
16) § 5 a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
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2. Zostatky peňažných fondov k 31.12. bežného roka prechádzajú
O použití peňažných fondov rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

do nasledujúceho

obdobia.

Článok 9
Rezervný fond

1. Mestská časť vytvára rezervný fond vo výške, ktorú určí miestne zastupiteľstvo po schválení
záverečného účtu za predchádzajúci rok v súlade s osobitným predpisom. 17 l
2. Minimálny

ročný

prídel do rezervného fondu je 10 % z prebytku hospodárenia.

3. Mestská časť používa rezervný fond vo výške určenej miestnym zastupiteľstvom na účel schválený
miestnym zastupiteľstvom. Starosta môže rozhodnúť o použití rezervného fondu v nim určenej
výške na výdavky súvisiace so živelnými pohromami podľa osobitného zákona. 18l
4. Rezervný fond je možné použiť na :
a) úhradu schodku hospodárenia mestskej časti,
b) výdavky nevyhnutné k odstráneniu, resp. k predchádzaniu živelných pohrôm a havárii alebo
iných mimoriadnych a nepredvídaných okolnosti,
c) výdavky v záujme predísť hrozbe výrazných škôd na majetku mestskej častí
d) zníženie dlhovej služby.
Článok 10

Financovanie

investičných

akcii

1. Mestská časť môže financovať len tie investičné akcie, ktoré sú obsiahnuté v rozpočte mestskej
časti na príslušný kalendárny rok a len v rozsahu, ktorý je v rozpočte uvedený.
2. Na investičné akcie financované mestskou časťou sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona. 19 l
3. Podrobnejšiu úpravu verejného obstarávania v podmienkach
„ Smernica o uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní. "

mestskej

častí

obsahuje

Článok 11
Porušenie finančnej disciplíny

1. Za porušenie finančnej disciplíny sa považuje konanie upravené osobitným zákonom.

20

l

2. Subjekty, ktoré porušia finančnú disciplínu, sú povinné realizovať odvod a zaplatiť penále alebo
pokutu podľa osobitného predpisu. 21l

17) § 15 ods.4 z. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
18) § 3 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
19) zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20) § 31 ods.1 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21) § 31 ods.3 až 6 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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3. Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny ukladá a vymáha ten kontrolný orgán,
ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti
ustanovenej osobitným predpisom. 22 )
4. Pri ukladaní a vymáhaní odvodu, penále a pokuty sa postupuje podľa osobitného zákona.

23

)

Článok 12
Rozpočtové provizórium

1. Ak rozpočet mestskej časti na nasledujúci rozpočtový rok nie 1e miestnym zastupiteľstvom
schválený do 31.decembra bežného roka, hospodári mestská časť podľa rozpočtu mestskej časti
predchádzajúceho rozpočtového roka.
2. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového prov1zona nesmú v každom mesiaci rozpočtového
roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho rozpočtového
roka.
Výnimku tvoria:
- výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi
splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
- výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov
3. Počas rozpočtového provizória mestská časť nemôže poskytovať dotácie. 24l
4. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa
zúčtujú s
rozpočtom mestskej časti po jeho schválení miestnym zastupiteľstvom.
Článok 13
Záverečný účet mestskej časti

1. Po skončení rozpočtového roka mestská časť údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu mestskej časti.
2.

Záverečný účet

mestskej časti je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky hospodárenia
mestskej časti za príslušný rozpočtový rok.

3. Záverečný účet mestskej časti obsahuje údaje uvedené v osobitnom predpise.

25

)

4. Návrh záverečného účtu je mestská časť povinná prerokovať najneskôr do 6 mesiacov
uplynutí rozpočtového roka.

po

5. Záverečný účet mestskej časti schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Pred schválením sa návrh
záverečného
účtu
mestskej
časti
zvere1nu1e
najmenej
na
15
dní
spôsobom v mestskej časti obvyklým / na úradnej tabuli, na webovej stránke mestskej časti /, aby
sa k nemu občania mestskej časti mohli vyjadriť.
6. K návrhu záverečného účtu mestskej časti pred jeho
vypracúva odborné stanovisko miestny kontrolór.

schválením

v miestnom

zastupiteľstve

22) napr. zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/ správny poriadok/ v znení neskorších predpisov
24) § 11 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25) § 16 ods.S zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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7. Prebytok
prípadne

rozpočtu

mestskej

ďalších peňažných

časti

koncom roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu,
fondov mestskej časti.

8. Prípadný schodok hospodárenia mestskej
- rezervného fondu
- ďalších peňažných fondov
- návratných zdrojov financovania

časti

sa financuje predovšetkým z :

9. O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe úhrady schodku
zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.

rozpočtu

rozhoduje

miestne

Článok 14
Návratné zdroje financovania

1. Návratné zdroje financovania sú prostriedky rozpočtu mestskej časti z prijatých úverov, pôžičiek,
návratných finančných výpomocí a zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných mestskou časťou.
2. Pri používaní návratných zdrojov financovania mestská časť dodržiava pravidlá uvedené v
osobitnom predpise. 26l
Článok 15
Ozdravný režim a nútená správa mestskej časti

V prípade

zavedenia

ozdravného režimu a nútenej správy mestská časť hospodári

finančnými prostriedkami za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

27

so svojimi

l

Článok 16
Záverečné

ustanovenia

1. Zmeny a doplnky Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej
schvaľuje Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ.

časti

Košice - Západ

2. Na týchto Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Západ sa
uznieslo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ dňa 22. 09. 2015.
3. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Západ nadobúdajú účinnosť
dňa 01. 10. 2015.
4. Zrušujú sa Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej
02. 09. 2009.

časti

Košice - Západ zo

dňa

3 O. SEP. 2015
.
„„.„„„.~.(„„„„„.„„
Ing. Ján Jakubov
starosta

26) § 17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27) § 19 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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