Obec Pukanec
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení zmien a doplnkov vydáva internú smernicu:

č. 1 /2012

„ Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce
z položky reprezentačný
fond obce.“

Predkladá: Mgr. Ján Kováčik
Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová

Článok l
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely sa vydávajú v súlade
so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a č. zák.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Hospodárenie s týmito prostriedkami si vyžaduje zachovanie maximálnej
hospodárnosti a vecnej preukázateľnosti.

Článok 2
VÝDAVKY Z REPREZENTAČNÉHO FONDU OBCE PUKANEC
Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú hospodárske,
spoločenské, alebo pracovné dôvody a to na:
• pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom
oficiálnych hostí
• občerstvenie účastníkov pracovných porád, konferencií a iných pracovných príležitostí
• vecné dary poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou Pukanec
• občerstvenie pre zasadnutie obecného zastupiteľstva a komisií
• občerstvenie pre občanov pri pracovných brigádach pre obec
• vecné dary a odmeny zamestnancov pri životných jubileách, narodení dieťaťa a pod.
Článok 3
Použitie finančných prostriedkov z reprezentačného fondu obce
1. Reprezentačný fond starostu obce.
• reprezentačný fond starostu obce je možné použiť na zabezpečenie občerstvenia pre
návštevy prijímané starostom obce alebo ním poverenou osobou,
• z reprezentačného fondu starostu obce je možné nakúpiť kávu, čaj, mlieko, minerálne
vody a iné nealkoholické nápoje, slané a sladké drobné pečivo, suché plody,
zemiakové lupienky a pod.,
• c. výšku reprezentačného fondu starostu obce stanoví obecné zastupiteľstvo,
2. Za výdavky na pohostenie sa považujú:
• výdavky spojené s pobytom návštev prijímaných starostom obce alebo ním poverenou
osobou,
• ďalšie výdavky spojené s pobytom hostí (privítanie, ubytovanie, stravovanie, doprava,
vstupné na kultúrne alebo športové podujatia),
3. Výdavky na občerstvenie:
výdavky na občerstvenie pri pracovných zasadnutiach organizovaných obcou
- pri dobe trvania do 6 hod. 1,5 € na jedného účastníka,
- pri dobe trvania 6 a viac hodín 2 € na jedného účastníka

4. Dary upomienkového charakteru možno poskytnúť:
• hosťom obce prijímaným starostom obce alebo ním poverenou osobou,
• občanom obce pri dosiahnutí významného životného jubilea na základe rozhodnutia
obecného zastupiteľstva,
• dar, (cena, kvety, vence) sa poskytujú pri významných výročiach alebo pri kultúrnych
alebo športových podujatiach organizovaných obcou alebo so spoluúčasťou obce,
• o poskytnutí daru a jeho hodnote rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
5. Výdavky na drobné predmety na reklamu a propagáciu obce.
Za drobné predmety na reklamu a propagáciu obce sa považujú:
• perá, ceruzky, odznaky, kľúčenky, zapaľovače, kalendáre, tričká, čiapky, tašky a pod.
s erbom obce
• knižné publikácie o obci,
• o zadaní zákazky na výrobu drobných upomienkových predmetov rozhoduje starosta
obce.
6. Za výdavky spojené s návštevou partnerských obcí i v zahraničí sa považujú:
• výdavky na dopravu, stravu, nocľah, dary, kvety a vence
počet osôb a sumu na zabezpečenie jednotlivých návštev schvaľuje obecné
• zastupiteľstvo.
Článok 4
FINANČNÉ LIMITY NA POSKYTOVANIE PEŇAŽNÝCH A VECNÝCH DAROV A
KVETOV
1. Vecné dary sa môžu poskytovať:
• pri príležitosti dosiahnutia významného životného jubilea občana obce, obec poskytne
vecný dar v hodnote do výšky 20,- eur.
• pri narodení dieťaťa vecný dar v hodnote do výšky 10,- eur.
2.Kvety sa môžu poskytovať:
• oficiálnym hosťom pri kultúrno-spoločenských akciách organizovaných obcou v
hodnote do 20,-€
• pri občianskych obradoch v hodnote do 20,-€
3.Vence sa môžu poskytovať na smútočné obrady pre zosnulých zamestnancov obce,
poslancov OcZ, významných občanov obce aj na iné pietne akty:
• na zakúpenie vencov a kvetov v hodnote 26,-€

Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami schválenými na reprezentačný fond obce
zodpovedá starosta obce.
2. Všetky výdavky z reprezentačného fondu sa musia riadne účtovať tak, aby zo
špecifikácie výdavkov bolo jasné, že ustanovenia tohto všeobecne záväzného

nariadenia boli dodržané. Pri vyúčtovaní hromadných akcií musia byť priložené
prezenčné listiny alebo zoznam zúčastnených.
3. Výšku finančných prostriedkov na reprezentačný fond obce stanovuje každý rok
v rozpočte obce na daný rok obecné zastupiteľstvo.
4. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.6.2012

V Pukanci dňa 1.6.2012

.....................................
Mgr. Ján Kováčik
starosta obce Pukanec

