
 
 

 
Predpis o rozpočtových a príspevkových organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla 

 

Názov a sídlo organizácie:  Obec Mužla, 943 52 Mužla 711 

Poradové číslo predpisu:  4/2015 

Vypracovala :   Ing. Farkasová Marta 

Schválil        : Ing. Iván Farkas 

Dátum vyhotovenia predpisu: 24.9.2015 

Účinnosť predpisu od:  25.9.2015  

Ruší sa predpis:     číslo  :                   zo dňa : 

Prílohy:     

 

Právny rámec vzťahu zriaďovateľa a rozpočtovej organizácie resp. zriaďovateľa a 

príspevkovej organizácie tvoria nasledujúce právne normy: 

 

a/ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

b/ Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

c/ Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov. 

d/  Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov. 

e/  Zákon NR SR č. 596/2003 Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov. 

f/  Štatút obce Mužla 

g/  Všeobecne záväzné nariadenia a iné smernice obce Mužla 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom smernice je zakotvenie vzťahu medzi zriaďovateľom a rozpočtovou organizáciou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla ako aj medzi zriaďovateľom a príspevkovou 

organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla. 

 

2. Účelom smernice je tiež zakotvenie kompetencií, obehu dokladov, prehľadov 

a písomností medzi vyššie uvedenými organizáciami, fungovania kontrol zriaďovateľa vo 

vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Mužla. 

 



3. Smernica je záväzná pre zamestnancov Obecného úradu v Mužle, zamestnancov 

rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla a zamestnancov 

príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla. 

 

 

Čl. 2 

Organizačne pokyny a odborná činnosť zriaďovateľa 

 

1.    Zriaďovateľ vydáva organizačné pokyny pre štatutárnych zástupcov rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla. 

2.    Zriaďovateľ náhodne a v pravidelných intervaloch kontroluje dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a plnenie organizačných pokynov rozpočtovými 

a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla. 

3.   Zriaďovateľ poskytuje odbornú a poradenskú činnosť rozpočtovým a príspevkovým 

organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla. 

 

Čl. 3 

Obeh dokladov medzi rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou  

organizáciou a zriaďovateľom  

 

1. Zriaďovateľ vydáva organizačné pokyny pre štatutárnych zástupcov alebo 

iných zamestnancov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla. 

2. Rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla 

každoročne do 15. decembra zriaďovateľovi odovzdáva plán činnosti na nasledujúci 

kalendárny rok a strategický program rozvoja na nasledujúce obdobie. Do 30.marca 

kalendárneho roka odovzdáva odpočet činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

3. Ak rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla je vzdelávacím 

zariadením, tak vzdelávacie zariadenie do 15. augusta kalendárneho roka odovzdá 

zriaďovateľovi na schválenie návrh vzdelávacieho programu, návrh výchovného 

programu a návrh práce na nasledujúci školský rok. Do 15. októbra kalendárneho roka 

zriaďovateľovi odovzdá plnenie, odpočet vzdelávacieho programu a odpočet výchovného 

programu za predchádzajúci školský rok. 

 

 

Čl. 4 

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla 

 

1. Zriaďovateľ každoročne schvaľuje rozpočet rozpočtovej organizácii v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj všetky zmeny rozpočtu rozpočtovej organizácie. 

 



2. Rozpočet rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla je súčasťou 

rozpočtu zriaďovateľa. 
 

3. Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla zriaďovateľovi 

štvrťročne odovzdáva štvrťročnú účtovnú závierku spolu s inventúrou majetku 

rozpočtovej organizácie a každoročne do 15. marca odovzdáva ročnú účtovnú uzávierku 

príspevkovej organizácie za predchádzajúci kalendárny rok spolu s výročnou inventúrou 

majetku. 
 

4. Zriaďovateľ náhodne a v pravidelných intervaloch kontroluje dodržiavanie schváleného 

a zmeneného rozpočtu rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Mužla. 

 

 

Čl. 5 

Príspevok poskytnutý obcou Mužla príspevkovej organizácii  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla 

 

1. Zriaďovateľ poskytuje príspevok príspevkovej organizácii v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti, ak príspevok je obsiahnutý v schválenom a v zmenenom rozpočte 

zriaďovateľa. 

 

2. Zriaďovateľ má právo kontrolovať čerpanie príspevku príspevkovou organizáciou v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 

3. Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla zriaďovateľovi 

štvrťročne odovzdáva štvrťročnú účtovnú závierku spolu s inventúrou majetku 

príspevkovej organizácie a každoročne do 15. marca odovzdáva ročnú účtovnú uzávierku 

príspevkovej organizácie za predchádzajúci kalendárny rok spolu s výročnou inventúrou 

majetku. 
 

 

Čl. 6 

Prehľad toku financií rozpočtovej organizácie  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla 

 

1. Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla do 15. dňa mesiaca 

odovzdáva zriaďovateľovi podrobný, menovitý, položkovitý prehľad príjmov a výdavkov 

za predchádzajúci kalendárny mesiac, podľa pokynov zriaďovateľa. 

 

2. Podrobný prehľad obsahuje: 

- príjmy každého druhu, 

- výdavky vecného charakteru, 

- výdavky investičného charakteru – nákup HIM, NHIM, DHIM....... 

- menovité mzdové výdavky spolu s daňami, daňovými preddavkami a odvodmi, 

- nadobudnutie majetku a predaj resp. iné zužitkovanie majetku rozpočtovej organizácie 

 



3. Hmotný a nehmotný investičný majetok rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Mužla zaobstaráva alebo predáva resp. inak zúžitkuje až po predbežnom 

schválení zriaďovateľom. 

 

 

Čl. 7 

 

Organizácia spoločenských podujatí rozpočtovou organizáciou  

a príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla 

 

1. Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla, respektíve organizácie, 

ktoré boli založené v nadväznosti na rozpočtovú organizáciu organizujú spoločenské, 

kultúrne, vzdelávacie a iné podujatia, toto podujatie organizuje buď spoločne alebo so 

súhlasom zriaďovateľa. Počas organizácie podujatia spoločne rozhodnú o scenári, 

programe a iných záležitostiach podujatia.  

 

2. Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mužla, ak organizuje 

spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a iné podujatia, toto podujatie organizuje v súčinnosti 

so zriaďovateľom.   

 

  

 

   

  

  

                                                                                                      Ing. Iván Farkas, v.r. 

                                                                                                             starosta obce 
 

  
 

 


