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Obecné zastupiteľstvo v Dubovej podľa § 6 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov 

vydáva toto 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dubová číslo    
 

O Investičných peňažných fondoch obce Dubová 
 
 

Článok 1.  

Úvodné ustanovenia1 - preambula 

 
(1) Obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: 

a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,  

b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,  

c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových 

finančných operácií, 

d) dary, 

e) dotácie.  

(2) Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo obce. 

(3) Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov 

prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky 

peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho 

rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. 

(4) Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z 

prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. 

 

 

Článok 2.  
Investičné peňažné fondy 

 

(1) Na účely tohto VZN a za účelom plnenia úloh obce stanovených platnými právnymi 

predpismi na území Slovenskej republiky a v súlade s jej záujmami obec zriadila nasledujúce 

peňažné fondy:  

• IPF Novosady 1.etapa, 

• IPF Novosady 2.etapa, 

• IPF Za Hoštáky 1.etapa, 

• IPF Za Hoštáky 2. etapa, 

• IPF Dolné humná, 

• IPF Horné lúky, 

• IPF Za Kaplnkou, 

• IPF Horné humná, 

• IPF Koligramy, 

• IPF Nad kostely,  

(ďalej len „investičné peňažné fondy alebo IPF“).  

 

 
1 §15 zákona č. 583/2004 Z.z. 
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Článok 3.  

Účel investičných peňažných fondov 

 

(1) Obec vytvára investičné peňažné fondy (IPF)  ako nástroj budovania infraštruktúry 

v jednotlivých lokalitách ohraničených spracovanou Urbanistickou štúdiou obce a v jej 

zmysle. Obec má záujem na dobudovaní infraštruktúry pre bývanie a rozvoj jednotlivých 

lokalít identifikovaných v územnom pláne obce ako rozvojové lokality, avšak budovanie 

kompletnej infraštruktúry pre cieľovú skupinu nie je v súlade so všeobecným verejným 

záujmom a úlohami obce. Infraštruktúra pre bývanie sú komunikácie, zásobovanie vodou, 

plynom, elektrinou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s dažďovými vodami 

z verejných priestorov, verejné osvetlenie a miestny rozhlas, ostatné verejné zariadenia 

a parkové úpravy.  

 

Článok 4. 

Zdroje investičných peňažných fondov 

1. Zdrojmi IPF sú: 

a) Daň za rozvoj v danej lokalite,  

b) Daň z nehnuteľností v danej lokalite (v prípade existujúcej zástavby 50%),  

c) Dary FO a PO v prospech konkrétneho IPF,  

2. Zdrojmi IPF môžu byť:  

a) Suma každoročne schválená obecným zastupiteľstvom obce Dubová zo zisku 

z podnikateľskej činnosti obce 

b) Suma každoročne schválená obecným zastupiteľstvom obce Dubová z prebytku 

rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 

3. Na ods. 1 a 2 tohto článku VZN sa primerane použijú ustanovenia ods. 2 a 3 článku 1.VZN.  

4. V prípade zrušenia ktoréhokoľvek investičného peňažného fondu budú poskytnuté 

prostriedky vo forme darov vrátené pôvodnému darcovi.  

 

Článok 5. 

   Účel použitia investičných peňažných fondov 

Účelom použitia jednotlivých investičných peňažných fondov na území obce je úhrada: : 

a) Výdavkov na projektové dokumentácie spojené s budovaním infraštruktúry 

v konkrétnej lokalite (PD pre územné konanie, PD pre stavebné konanie, Zámer pre 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Jednoduché pozemkové úpravy) 

b) Výdavkov na konania spojené s výstavbou infraštruktúry v lokalite (posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné 

konanie a s nimi spojené vyjadrenia dotknutých orgánov) 

c) Investícií do infraštruktúry v lokalite vrátane verejného obstarávania  a stavebného 

dozoru.  

 
 

Článok 6.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ďalšie náležitosti týkajúce sa tvorby a použitia, ako aj účtovania investičných peňažných 

fondov obce v tomto VZN bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.  
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2. Pre každú jednotlivú lokalitu schváli Obecné zastupiteľstvo obce Dubová uznesením 

Štatút IPF. Štatút IPF upraví podrobnosti pre úsek daní, spôsob prijímania darov a dotácií 

a spôsob návrhu uznesení OZ na schválenie časti prebytku hospodárenia a príjmu 

z podnikateľskej činnosti.  

3. Zmeny a doplnky tohto VZN  podliehajú schváleniu 3/5 väčšine poslancov obecného 

zastupiteľstva prítomných na rokovaní.   

4. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa .......,  a nadobúda 

účinnosť dňa 1.1.2021 
 

návrh vyvesený na úradnej tabuli obce:     30.11.2020  

po schválení s pripomienkami vyvesené:   

zvesené po schválení z úradnej tabule obce:        

                               

            

         ….................................. 

Podpísal dňa :                          starosta obce 

                                                                   
 

 

 

 

                                                                                                            

 


