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CJ Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove finančná, Vydanie: 
plánovacia a správy mestských organizácií 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií 

dňa: 22.02.2016 čislo: ... ./2016 

Návrh 

Štatútu mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
Finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

po prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zaujima toto 

STANOVISKO 

berie na vedomie 
navrh štatútu mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh Štatútu mimorozpočtového peňažného fondu 
mesta Prešov prerokovať a schváliť. 
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Mesto Prešov 
mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov 

Dôvodová správa 

Predloženým návrhom Štatútu mimorozpočtového peií.ažného fondu mesta Prešov (ďalej 
len "štatút") sa zriaďuje mimorozpočtový peňažný fOnd mesta Prešov (ďalej len "fOnd") 
v súlade s ustanovením § 15 ods. l zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon"). Základným cieľom fondu je získať a sústrediť finančné prostriedky, ktoré 
budú použité mestom Prešov (ďalej len "mesto") na vopred vymedzené účely, a to: 

a) propagácia kultúry, histórie, tradície a súčasnosti mesta, 
b) záchrana a obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok na území mesta, 
c) tvorba, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia mesta a ochrana zdravia 

obyvateľstva. 
Zriadenie fondu umožňuje mestu koncentrovať finančné prostriedky mimo rozpočtu 

mesta a v prípade potreby ich následne použiť aj počas roka, a to prostredníctvom rozpočtu 
mesta na stanovené účely mesta. Z uvedených prostriedkov nie je možné financovať dotácie 
pre cudzie právnické, či fyzické osoby. Predložený návrh štatútu vymedzuje, čo môže byť 
zdrojom prostriedkov predmetného fondu, pričom zostatok prostriedkov fondu koncom roka 
neprepadá, ale prechádza do nasledujúceho rozpočtového roka. 

Zámerom tohto návrhu štatútu je vytvorenie jedného fondu pre potreby a účely mesta. 
Doposia\' je v platnosti viac štatútov účelových fondov mesta, ktoré momentálne nespÍňajú 
náležitosti platnej legislatívy. Z uvedeného dôvodu je potrebná ich aktualizácia, resp. 
zrušenie. Tento návrh štatútu smeruje k zlúčeniu všetkých doposia}' platných štatútov 
účelových fondov mesta a k vytvoreniu jedného ~ilnejšieho fondu pre rôzne účely v súlade 
s legislatívou. 

Dňom účinnosti tohto štatútu sa zároveň zrušia Štatút účelového mestského fondu 
podpory a rozvoja športu v meste Prešov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prešove č. 319/2008 zo dňa 11.12.2008, Štatút mestského fondu podpory štátom uznaných 
cirkví a náboženských spoločností v meste Prešov schválený uznesením Mestského 
zastupitcl'stva v Prešove č. 319/2008 zo dňa ll. l 2.2008, Štatút mestského fondu životného 
prostredia v meste Prešov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 

317/2008 zo dňa 11.12.2008, Štatút mestského fondu obnovy a záchrany mestskej 
pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v meste Prešov schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 316/2008 zo dňa 11.12.2008. 
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Mesto Prešov v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zriaďuje mimorozpočtový peňažný fond 
mesta Prešov (ďalej len "fond"). 

Článok l 
Účel fondu 

Fond je zriadený ako účelový mimorozpočtový petiažný fond mesta Prešov s cieľom 
získať a sústrediť finančné prostriedky za účelom ich použitia podľa tohto Štatútu 
mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov (ďalej len "štatút"). 

Článok2 
Tvorba fondu 

Fond je tvorený z týchto zdrojov: 
a) zo zostatku prostriedkov zrušených účelových mestských fondov uvedených v čl. 6 

ods. 2 tohto štatútu, 
b) z časti prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, ktorú určí Mestské 

zastupiteľstvo mesta Prešov pri schvaľovaní záverečného účtu mesta, 
c) z prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej 

činnosti po zdanení, 
d) z dobrovoľných príspevkov a darov fyzických osôb a právnických osôb, 
e) z iných zdrojov. 

Článok3 
Použitie prostriedkov fondu 

l. O použití prostriedkov z fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primiltora 
mesta. 

2. Prostriedky fondu sa použijú na tieto účely: 
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
c) podpora podujatí celoslovenského alebo medzinárodného významu. 

3. Prostriedky fondu používa mesto Prešov prostredníctvom svojho rozpočtu. 

Článok 4 
Hospodárenie s fondom 

l. Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave. 
2. Zostatok fondu koncom roka neprepadá, je zdrojom tvorby fondu v ďalšom roku. 
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Záverečné ustanovenia 

Vydanie: 

Strana 
2/2 

l. Tento štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov dňa 

............................ uznesenín1 č ............................. . 
2. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút účelového mestského fondu podpory a rozvoja 

športu v meste Prešov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 

319/2008 zo dňa 11.12.2008, Štatút mestského fondu podpory štátom uznaných cirkví 
a náboženských spoločností v meste Prešov schválený tuncscním Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 319/2008 zo dňa 11.12.2008, Štatút mestského fondu 
životného prostredia v meste Prešov schválený uznesením Meslského zastupileľslva 

v Prešove č. 317/2008 zo dňa 11.12.2008, Štatút mestského fondu obnovy a záchrany 
mestskej pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v meste Prešov 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 316/2008 zo dňa 11.12.2008. 

3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom ................................. . 

V Prešove dňa xx.xx.2016. 

Ing. Andrea T určanová 
primátorka mesta 
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