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Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť od 01.01.2023 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe § 6 a 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov   v y d á v a   pre Mesto Nemšová toto 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16, ktorým sa mení VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE   č. 4 / 2007 ZÁSADY ROZPOČTOVÉHO 

HOSPODÁRENIA MESTA NEMŠOVÁ zo dňa 12.12.2007 
 

VZN č. 4/2007 sa mení nasledovne:  
 

Článok 5  

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia 

V bode 18.  

Pôvodné znenie : 

Rozpočtové opatrenia na základe návrhu príslušného vedúceho oddelenia, vedúceho 

príspevkovej a riaditeľov rozpočtových organizácií v jednotlivom prípade v rámci celého 

rozpočtu:  

a) vo výške do 2 % celkového rozpočtu vrátane schvaľuje primátor mesta  

b) vo výške nad 2 % celkového rozpočtu schvaľuje mestské zastupiteľstvo, po prerokovaní 

v komisii finančnej a správy mestského majetku, 
 

Nahrádza sa novým znením : 

Rozpočtové opatrenia na základe návrhu príslušného vedúceho oddelenia, vedúceho 

príspevkovej a riaditeľov rozpočtových organizácií v jednotlivom prípade v rámci celého 

rozpočtu:  

a) do výšky 5.000 € vrátane v jednotlivom prípade v rámci bežného rozpočtu schvaľuje 

primátor mesta, pričom celková suma všetkých rozpočtových opatrení nemôže sumárne 

presiahnuť 30.000 € za príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočtové opatrenia nad rámec limitu uvedeného v bode a) schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo, po prerokovaní v komisii finančnej a správy mestského majetku, 
 

Uvedený limit primátora mesta sa nevzťahuje na: 

1. účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo 

iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy, 

2. iné prostriedky poskytnuté na konkrétny účel, ako aj dary. 
, 

Článok 22  

Záverečné ustanovenia  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo Nemšová dňa 

15.12.2022 uznesením č. 22 . 

2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.  

3. MsZ splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia VZN č. 4/2007.  
 

..............................................................  

JUDr. Miloš Mojto  

primátor mesta Nemšová 


