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MESTSKÝ ÚRAD TURČiANSKE TEPLICE

Dodatok č.l
k SMERNICI

Č. 5/2015

Názov normy:

SMERNICA O ROZSAHU A SPOSOBE POUŽITIA VÝDAVKOV

NA

REPREZENTAČNÉ A PROPAGAČNÉ ÚČELY MESTA TURČiANSKE TEPLICE

Účel normy:

Metodické usmernenie k aplikácií § 34 zákona Č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Oblasť platnosti:

Usmernenie je platné pre všetkých zamestnancov
Mestského úradu Turčianske Teplice
Smernica ruší:

I

Nová smernica - dodatok

Gestorský útvar:

predn~~d
Ing. Beáta Gáborová

Dátum schválenia: 31.8.2016

Dátum účinnosti:

1.9.2016

-

DODATOK č. 1 zo dňa 31.8.2016
k SME R NIC l č. 5/2015
o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
Mesta Turčianske Teplice
Primátor mesta, v súlade
s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.
decembra 2004 Č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 25.februára 2004 Č. 2252/2004-44 v znení výnosu Č.
MF/003821/2004-442 v znení výnosu č.MF/009246/2006-421 z 28. marca 2006 a v súlade so
zákonom Č. 583/2004 Z. z. v znení dodatkov a § 34 zákona NR SR Č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice, vydal Smernicu o
rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Mesta Turčianske
Teplice (ďalej len smernica), ku ktorej
Vydáva
tento Dodatok
Smernica

Č.

Č.

1 účinný od 1.9.2016 k smernici.

5/2015 účinná od 1.9.2015 sa týmto mení nasledovne:

1. Ruší sa príloha Č. 1 a a príloha Č. 2 smernice.
2. Smernica sa doplňa novou prílohou Č. 1, ktorá je súčasťou tohto Dodatku Č. 1 zo dňa
31.8.2016 k smernici.
3. V texte smernice sa nahrádza text príloha Č. 1 a príloha Č. 2 textom príloha Č. 1 v zmysle
Dodatku Č. 1 smernice.

V Turčianskych Tepliciach 31.8.2016

-

Príloha Č. 1 k Dodatku Č. l zo dňa 31.8.2016 Smernice o rozsahu a spôsobe použitia
výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
Mesta Turčianske Teplice - Použitie
reprezentačných výdavkov na
(OBČERSTVENIE,

VECNÉ DARY, KVETY)*

Základná finančná kontrola v zmysle § 6 ods.4 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
Tento doklad slúži zároveň aj ako žiadan ka pri finančnej operácii v hotovosti cez pokladňu.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s rozpočtom na rok 201 ...
Meno, priezvisko zamestnanca zodpovedného za rozpočet

.

Dátum, podpis

Požadované reprezentačné výdavky sú - nie sú v súlade s osobitnými predpismi a internými
smermcarru
Meno, priezvisko vedúceho zamestnanca
Dátum, podpis

Špecifikácia požadovaných výdavkov na reprezentačné
K dokladu číslo:
slovom:
(Občerstvenie,

účely

na sumu v f

zo dňa:

.

.

Vecné dary, Kvety)* bude poskytnutý dňa:

.

Pri príležitosti:

Počet účastníkov spolu:
Z toho:

.

tuzemských hostí
zahraničných hostí
za organizáciu
podpis zamestnanca zodpovedného za realizáciu akcie

S uskutočnením výdavku súhlasím

podpis zodpovedného

vedúceho zamestnanca

S prípadným prekročením výšky výdavku, nad limit stanovený v smernici, súhlasí:
Primátor mesta

*Nehódiace sa škrtni

