Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Poľov v súlade s ust. § 14 ods. 2
písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov ako aj ust. § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona 369/1990 Zb. v znení
nehorších premisov týmto schvaľuje Smernicu Mestskej časti Košice – Poľov v
oblasti nakladania s reprezentačným fondom mestskej časti, ktorou sa stanovujú
pravidlá pre používanie reprezentačného fondu mestskej časti na reprezentačné
a propagačné účely mestskej časti:
SMERNICA
Mestskej časti Košice - Poľov
v oblasti nakladania s reprezentačným fondom mestskej časti
§1
Všeobecné ustanovenia
1) Mestská časť Košice – Poľov (ďalej len „mestská časť“) vytvára
reprezentačný fond v súlade s ust. § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich
právnych predpisov. Tento reprezentačný fond je súčasťou rozpočtu mestskej
časti.
2) Výdavky z reprezentačného fondu na reprezentačné a propagačné účely sú
osobitné výdavky mestskej časti čerpané z rozpočtu mestskej časti. Výšku
reprezentačného fondu určuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti v rozpočte
vždy na príslušný rozpočtový rok.
3) S peňažnými prostriedkami na reprezentačnom fonde nakladá starosta
mestskej časti. Starosta mestskej časti zodpovedá za čerpanie peňažných
prostriedkov z reprezentačného fondu.
4) Tieto peňažné prostriedky je možné použiť len na osobitne určený účel. Ich
použitie v podmienkach mestskej časti sa riadi touto smernicou.
§2
Účel použitia
1) Výdavky z reprezentačného fondu môžu byť použité iba na reprezentačné a
propagačné účely a iba v prípade, keď si to vyžadujú politické, hospodárske,
spoločenské a pracovné dôvody. Pri nakladaní s týmto reprezentačným fondom
musia byť dodržané základné zásady týkajúce sa nakladania s majetkom
mestskej časti ( t.j. zásady hospodárnosti, efektívnosti účinnosti a účelnosti ).
2) Výdavky na reprezentačné a propagačné účely sa používajú najmä v
prípadoch rokovania starostu mestskej časti alebo ním povereného zamestnanca

mestskej časti alebo funkcionára mestskej časti s inými fyzickými alebo
právnickými osobami.
3) Reprezentačný fond mestskej časti je možné použiť najmä na:
a) pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom
oficiálnych hostí
b) občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných
príležitostí alebo športových a kultúrnych akciách poradené MČ
c) vecné dary poskytované zahraničným a tuzemským hosťom a zamestnancom
pri životných jubileách
d) propagáciu a reklamu, ak bezprostredne súvisia s činnosťou mestskej časti,
e) propagáciu a reklamu mestskej časti ak ide o reprezentáciu a šírenie dobrého
mena mestskej časti na území Slovenska i v zahraničí.
§3
Vymedzenie pojmov
1) Za oficiálnu návštevu sa považuje tuzemská alebo zahraničná návšteva, ktorá
prerokúva politické, hospodárske, spoločenské alebo pracovné otázky.
2) Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie,
ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, na kultúrny program.
3) Za občerstvenie/pohostenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje,
prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie.
4) Zahraničnej delegácii a tuzemskej návšteve sa môže v spoločensky potrebnej
miere poskytnúť primeraný vecný dar. Obdobne sa môže poskytnúť vecný dar
zamestnancom pri životných jubileách (50, 60 rokov a pri odchode do
dôchodku).
5) Výdavky na propagačné účely môžu byť použité na propagáciu a reklamu,
ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou mestskej časti. K týmto výdavkom patria
napr. novoročné pozdravy, vizitky, účasť na výstavách a expozíciách,
propagačné materiály, marketingové výdavky a pod.
6) Výdavky z reprezentačného fondu mestskej časti na reprezentačné
a propagačné účely môžu byť ďalej použité na reprezentáciu a šírenie dobrého
mena mestskej časti na Slovensku i v zahraničí, ak prispievajú k zviditeľneniu
kultúrnych, duchovných, historických a spoločenských hodnôt mestskej časti
vrátane jeho obyvateľov.
7) Výdavky z reprezentačného fondu na reprezentačné a propagačné účely
možno použiť na obstaranie tovarov a služieb za ceny za aké sa v danom mieste
a čase totožné alebo porovnateľné tovary a služby ponúkajú.
8) Mestská časť pri obstarávaní tovarov a služieb postupuje podľa osobitných
predpisov.

§4
Postup použitia
1) Starosta mestskej časti rozhoduje o konkrétnom použití a čerpaní peňažných
prostriedkov z reprezentačného fondu mestskej časti.
2) Starosta mestskej časti môže poveriť zamestnanca mestskej časti, aby
zabezpečil pohostenie a občerstvenie, vecné dary a pod. v rozsahu a výške
schválenom starostom mestskej časti.
3) Poverený zamestnanec mestskej časti predloží starostovi mestskej časti
písomný záznam na schválenie výdavkov mestskej časti z reprezentačného
fondu mestskej časti.
4) Poverený zamestnanec mestskej časti do 3 pracovných dní po ukončení akcie,
na ktorej boli použité finančné prostriedky z reprezentačného fondu mestskej
časti, predloží vyúčtovanie a účtovné doklady starostovi mestskej časti.
5) Starosta mestskej časti predloží vyúčtovanie výdavkov z reprezentačného
fondu do 3 pracovných dní odo dňa ich použitia alebo čerpania.
§5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Výška reprezentačného fondu podľa schváleného rozpočtu na príslušný
rozpočtový rok je záväzná a neprekročiteľná. V prípade potreby zvýšenia
výdavkov z reprezentačného fondu musia byť na toto zvýšenie objektívne
dôvody.
2) Všetky výdavky z reprezentačného fondu sa musia riadne účtovať v zmysle
platných právnych predpisov.
3) Túto smernicu prijalo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Poľov
uznesením č. 112 zo dňa 26.9.2012
4) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia MZ.
5) Dňom účinnosti tejto smernice sa zo Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami Mestskej časti Košice – Poľov vypúšťa časť, ktorá upravuje
nakladanie hospodárenia s prostriedkami na pohostenie, občerstvení a dary.
V Košiciach dňa 26.9.2012

Mgr. Mária Birošová
starostka MČ Košice - Poľov

