
a) osobitných predpisov, 

b) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a 

majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných 

predpisov, 

c) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC, prípadne s ďalšími 

osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane 

záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti, 

d) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce , 

e) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, 

f) iné výdavky ustanovené osobitným predpisom, 

 

3.   Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie: 

a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a 

akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce, 

b) právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo 

alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na 

území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce za podmienok 

ustanovených "VZN o poskytnutí dotácií PO a FO " Tieto prostriedky 

podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytovaním 

nemožno zvýšiť celkový dlh obce.  

 

4. Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, 

hospodárske, spoločenské alebo pracovné dôvody a to na: 

a) pohostenie  pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom 

oficiálnych hostí, 

b) občerstvenie účastníkov porád, konferencií a iných pracovných stretnutí. Pre účely 

týchto zásad sa za oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná 

delegácia, ktorá prerokúva politické alebo hospodárske  otázky obce. Za 

občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj 

alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Výdavky spojené s 

pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, 

dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program. Starosta obce môže delegácii v 

spoločensky nutnej miere poskytnúť primeraný dar. Vecné dary môže obec 

poskytnúť pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach 

organizovaných na území obce. Dar môže byť poskytnutý osobám 

reprezentujúcim obec Častkovce a pri príležitosti dosiahnutia významného 

životného jubilea alebo zamestnancovi pre odchode do dôchodku.  Za úroveň a 

rozsah reprezentačných výdavkov zodpovedá starosta obce.  

5. Výdavky na propagačné účely môžu byť použité na propagáciu a reklamu, ktorá 

bezprostredne súvisí s činnosťou obce/mesta, na novoročné pozdravy, inzerciu, 

internetovú stránku obce/mesta. vizitky, zastúpenie a účasť na výstavách a 

expozíciách, prepis šotov a podobne. 

 


