D O D A T O K č. 1

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V PAVLOVCIACH NAD UHOM
číslo 5/2008

Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami
Obce Pavlovce nad Uhom

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa:

27.11.2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:
uznesením OcZ číslo:

15.12.2009
130/2009

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:

16.12.2009

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

04.01.2010

Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia dňa:

01.01.2010

Ing. JOZEF KOČAN, v.r.
starosta obce

1. D o p ĺ ň a sa:
−

do § 1 bod 6. Nakladanie s finančnými prostriedkami a finančná hotovosť.

−

Za časť XI. sa vkladá nová časť XII., ktorá znie: Nakladanie s finančnými prostriedkami a
finančná hotovosť.

−

§ 30 znie:

1. Obec si zriaďuje účty v peňažných ústavoch v súlade s platnou právnou úpravou. Sú to bežné
účty, dotačné účty (ako napr. aj na prenesené kompetencie) podľa potreby a druhu, účty peňažných
fondov, depozitný účet a účty podnikateľskej činnosti.
2. Výška limitu pokladničnej hotovosti na Obecnom úrade v Pavlovciach nad Uhom nesmie
prekročiť sumu 1000,- EUR. Limit pokladničnej hotovosti sa stanovuje s ohľadom na efektívnu
hospodársku potrebu hotovosti a na ochranu a bezpečnosť ich úschovy a manipulácie v zmysle
súvisiacich pracovných pokynov. Stanovený limit pokladničnej hotovosti možno prekročiť len pri
nepredvídaných príjmoch do pokladne pred skončením pracovnej doby, kedy nie je možné odviesť
peniaze na bežný účet.
3. Obec môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely a na občianske obrady a
slávnosti v rozsahu schválenom v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní
maximálnej hospodárnosti, účinnosti a vecnej preukázanosti. Pod reprezentačnými výdavkami sa
rozumejú výdavky poskytované na pohostenie alebo dary v súvislosti s návštevami v oblasti
kultúrnych, družobných, komerčných stykov, ako aj v súvislosti s bežným občerstvením pri
zabezpečovaní pracovných návštev, porád, zasadnutiach obecného zastupiteľstva, seminárov,
školení a podobných podujatí.
− Doterajšia časť XII. sa označuje ako časť XIII.
− Doterajší § 30 sa označuje ako § 31.

2. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 27.11.2009

Ing. Jozef Kočan, v.r.
starosta obce

