
Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov vydáva toto 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa  
všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách 

 
 

§ 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 
o rozpočtových pravidlách sa mení a dopĺňa 
takto: 

 
1. § 3 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý 
znie: 
„(4) Mestský úrad priebežne hodnotí stav a 
vývoj výberu nájomného, miestnych daní a 
poplatkov, prijíma opatrenia zabezpečujúce 
úhradu nedoplatkov na nájomnom, 
miestnych daniach a poplatkoch a predkladá 
mestskému zastupiteľstvu informáciu s 
komentárom o stave a vývoji výberu 
nájomného, miestnych daní a poplatkov s 
uvedením prijatých opatrení 
zabezpečujúcich úhradu nedoplatkov na 
nájomnom, miestnych daniach a poplatkoch 
s hodnotením obdobia k termínu 30.11. 
rozpočtového roka. Informáciu podľa 
predchádzajúcej vety zverejňuje na 
webovom sídle mesta.“ 
 
2. V § 6 ods. 10 sa slová „internetovej 
stránke“ nahrádzajú slovami „webovom 
sídle“. 
 
3. § 10 sa dopĺňa novým odsekom 12, ktorý 
znie: 
„(12) Mestský úrad bezodkladne zverejní na 
úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní a na 
webovom sídle mesta úplné znenie zmeny 
rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením 
podľa predchádzajúcich odsekov.“ 
 
4. V § 13 ods. 12 sa za slovo „pomoci“ 
vkladajú slová „a fond pre obnovu 
verejných priestorov.“ 
 

5. § 13 sa dopĺňa novým odsekom 14, ktorý 
znie: 
„(14) Podmienky tvorby, zdrojov a použitia 
finančných prostriedkov fondu pre obnovu 
verejných priestorov sú ustanovené 
osobitným predpisom5a).“ 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:  
„ 5a) Štatút fondu pre obnovu verejných 
priestorov“. 
 
6. § 16 sa dopĺňa novými odsekmi 9 a 10, 
ktoré znejú: 
„(9) Mestský úrad zverejní na úradnej tabuli 
mesta a na webovom sídle mesta návrh na 
prijatie návratného zdroja financovania 
najmenej 15 dní pred rokovaním mestského 
zastupiteľstva o návrhu na prijatie 
návratného zdroja financovania. Na 
zverejnenie návrhu na prijatie návratného 
zdroja financovania schváleného mestským 
zastupiteľstvom sa predchádzajúca veta 
vzťahuje primerane. 
 
(10) Mestský úrad zverejňuje na úradnej 
tabuli mesta a na webovom sídle mesta 
prehľad o stave a vývoji celkového dlhu 
mesta a stave a vývoji čerpania návratných 
zdrojov financovania s hodnotením obdobia 
k termínu 30.11. rozpočtového roka.“ 
 
7. § 22 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý 
znie: 
„(6) Rozpočtová organizácia a príspevková 
organizácia zverejňuje na webovom sídle, 
ak ho má zriadené, rozpočet organizácie 
vrátane schválených zmien a správu o 
hospodárení organizácie s komentárom.“ 
 

§ 2 
 



(1) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Malacky č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 o 
rozpočtových pravidlách (ďalej len 
„nariadenie“) bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 
61/2012 dňa 14.06.2012. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. 
dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Malacky. 
 
 
V Malackách, 26.6. 2012 

 
 
 
 

RNDr. Jozef Ondrejka 
primátor mesta 

 


