OBEC SMILNO

Smernica č. 1/ 2018
o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov
na reprezentačné a propagačné účely

Dátum účinnosti: od 1.1.2018
Ruší sa smernica: č. 4/2015
Zodpovedný: Bc. Vladimír Baran
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Táto smernica je vypracovaná v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a § 34
zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Obec Smilno môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely v rozsahu
schválenom v rozpočte Obce Smilno na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia.
Článok II.
Výdavky na reprezentačné a propagačné účely
Výdavky na reprezentačné a propagačné účely môže obec Smilno uhrádzať zo svojho
rozpočtu len v nevyhnutnom rozsahu.
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 pracovných porád, konferencií a iných pracovných stretnutí
(rokovaní),
c) vecné dary poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou Obce Smilno,
d) občerstvenie pri zasadnutia Obecného zastupiteľstva, Obecnej rady,
e) občerstvenie pre občanov pri pracovných brigádach pre Obec Smilno,
f) občerstvenie pre občanov pri obecných slávnostiach,
g) vecné dary pri životných jubileách, pri uvítaní dieťaťa do života, pri sobáši a pod.
Na účely tejto smernice sa:
1. za oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva
so zástupcami obce dôležité spoločenské a hospodárske otázky
2. za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj
alkoholické nápoje (pivo, víno, aperitív, a iné), jedlo podľa povahy a dĺžky trvania
akcie. Pri pracovnom rokovaní, ktoré trvá do 8 hodín, sa poskytne občerstvenie
a pohostenie maximálne do výšky 7 € na jedného účastníka, pri trvaní akcie nad 8
hodín sa poskytne občerstvenie do výšky 12 € na jedného účastníka. Alkoholické
nápoje možno podávať len v spoločensky nutnej miere
3. za ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie,
ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program. Starosta
Obce Smilno môže poskytnúť zahraničnej delegácii a výnimočne v odôvodnených
prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky potrebnej miere primeraný vecný
dar. Za primeraný vecný dar sa pri zahraničnej delegácii považuje dar v hodnote do
50 € na jednu osobu. Za primeraný vecný dar sa pri tuzemskej delegácii považuje dar
v hodnote do 30 € na jednu osobu
4. vecné dary môže obec poskytnúť:
a) pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných
na území Obce Smilno do výšky 20 € na jednu osobu
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b) na jedno podujatie, osobám reprezentujúcim Obec Smilno na Slovensku v oblasti
hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života a športu do výšky 50 € na jednu
osobu
c) v prípade reprezentácie Obce Smilno na medzinárodnej úrovni do výšky 50 € na jednu
osobu.
d) pri príležitosti dosiahnutia významného životného jubilea občana Obce Smilno, obec
poskytne vecný dar alebo odmenu v hodnote do výšky 50 € (RK 642014)
e) pri príležitosti Uvítania detí do života Obce Smilno, obec poskytne vecný dar a
odmenu v hodnote do výšky 70 € (RK 642014).
Za výdavky na propagačné účely sa považujú výdavky na propagáciu a reklamu, ktorá
bezprostredne súvisí s činnosťou organizácie ako sú novoročné pozdravy, vizitky,
zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách.
Článok III.
Zásady používania výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
1. Výška výdavkov na reprezentačné účely a výdavkov na propagačné účely je určená
schváleným rozpočtom na príslušný rok.
2. Výdavky na reprezentačné a propagačné účely musia byť preukázateľné a doložené
príslušnými dokladmi. Doklady, ktoré preukazujú výdavky na reprezentačné
a propagačné účely, musia obsahovať okrem všeobecne platných náležitostí účtovných
dokladov podľa zákona o účtovníctve, aj tieto údaje:
a) pri výdavkoch na občerstvenie a pohostenie
- pri akej príležitosti sa poskytli
- počet účastníkov
- rozpis konzumácie
- doba trvania
b) pri výdavkoch na dary
- označenie darovanej veci a jej hodnotu
- príležitosť pri akej, komu a kedy bol dar poskytnutý
c) pri propagačných účeloch
- význam pre obec
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.
2. Dňom 31. decembra 2017 strácajú platnosť Smernica č. 4/2015 o rozsahu a spôsobe
použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely ako aj všetky jej prílohy a
dodatky.
3. Starosta obce oboznámi všetkých zamestnancov so Smernicou o rozsahu a spôsobe
použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely č. 1/2018 a zabezpečí jej
uplatňovanie a dodržiavanie.
4. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a jej nedodržiavanie bude hodnotené
ako porušenie povinností zamestnanca.
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5. Smernica podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností.
Zmeny smernice sa vykonávajú vydaním jej dodatku.
V Smilne dňa 15.12.2017

...........................................
Bc. Vladimír Baran
starosta obce
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Špecifikácia výdavkov na reprezentačné účely
/pohostenie, občerstvenie a dary podľa Smernice č. 1/2018/
Príloha k účtovnému dokladu číslo:

zo dňa:

v sume:

€

1. Výdavky na občerstvenie a pohostenie boli spojené s pobytom tuzemskej delegácie,
ktorá navštívila obec Smilno dňa ....................... v počte osôb ........................zo štátu
................................................. Návštevu sprevádzali zástupcovia obce v počte
osôb...........................menovite..............................................................................................
................................................................................................................................................
Výdavky s pobytom tuzemskej delegácie predstavujú výdavky na uvítanie, ubytovanie,
stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program, kultúrne podujatie
(nehodiace škrtnúť).
2. Výdavky na občerstvenie a pohostenie boli spojené s pobytom zahraničnej delegácie,
ktorá navštívila obec Smilno dňa ....................... v počte osôb ........................zo štátu
................................................. Návštevu sprevádzali zástupcovia obce v počte
osôb...........................menovite..............................................................................................
................................................................................................................................................
Výdavky s pobytom zahraničnej delegácie
predstavujú výdavky na uvítanie,
ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program, kultúrne
podujatie (nehodiace škrtnúť).
3. Výdavky na nákup občerstvenia účastníkom porady, konferencie, iných pracovných
stretnutí (nehodiace škrtnúť) konanej v mieste .............................dňa .............................od
hod. .......................do hod. ............................. a zúčastnili sa jej zamestnanci obce v počte
osôb ...................... a cudzí v počte osôb .................
4. Výdavky sa týkajú vecných darov, ktoré boli poskytnuté v zmysle Čl.II. ods. 3
vnútorného predpisu (nehodiace škrtnúť)
a) v limite do 30 EUR na jednu osobu pri zahraničnej delegácii
b) v limite do 30 EUR na jednu osobu pri tuzemskej delegácii
- pri príležitosti oficiálnej návštevy ....................................................................................
.............................................................. dňa ...............................v počte osôb ...................
5. Výdavky sa týkajú vecných darov, ktoré boli poskytnuté v zmysle Čl.II. ods. 4
vnútorného predpisu (nehodiace škrtnúť)
a) v limite do 20 € na jednu osobu pri významných športových, kultúrnych
a spoločenských podujatiach
b) v limite do 50 € na jednu osobu na jedno podujatie na Slovensku
c) v limite do 50 € na jednu osobu na jedno podujatie na medzinárodnej úrovni
Podujatie .................................................................dňa .......................................
v počte osôb ....................................... menovite ...........................................................
d) v limite do 50 € na jednu osobu pri príležitosti životného jubilea občana
........................................................................................................................................
e) v limite do 70 € na jedno dieťa pri príležitosti Uvítania detí do života obce Smilno
dňa..................................................................................................................................
Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. potvrdzujeme
podpisom:
dňa .................................... vyhotovil.....................................

schválil ...................................
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