
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia č.8/2017 – 13/2017 

 

Predkladá 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 

 Ing. Zuzana Hajsterová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

24. 04. 2017 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového hospodárenia 

mesta Nováky 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm.a) 

Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.8/2017 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002  - 850,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  



Ekonomická klasifikácia: 637 003            600,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 632 004            250,--€ 

 

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 

dňa 27.6.2016 nasledovne: 

 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

 
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s Pravidlami 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, schválenými  uznesením mestského  č. 321/2016          

zo dňa  27. 06. 2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002  - 850,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 003            600,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 632 004            250,--€ 

 

    

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Požiadavku na rozpočtové opatrenia predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016, 

dňa 27. 06. 2016 – propagácia akcií - kultúra, internet Dom kultúry-kancelárie 

 

Vypracovala: Jana Gašperíková 

Podpis:  ....................................... 

Dátum: 9.3.2017 

 

Schválil: Mgr. Gabriela Mištinová 

Podpis: ........................................ 

Dátum: 9.3.2017                                                  



Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm.a) 

Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.9/2017 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 005  - 140,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 018            140,--€ 

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 

dňa 27.6.2016 nasledovne: 

 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

 
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s Pravidlami 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, schválenými  uznesením mestského  č. 321/2016          

zo dňa  27. 06. 2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 005  - 140,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 018            140,--€ 

 

    

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Požiadavku na rozpočtové opatrenia predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 



rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016, 

dňa 27. 06. 2016 – vrátené vstupné Mestský ples 

 

Vypracovala: Jana Gašperíková 

 

Podpis:  ....................................... 

Dátum: 15.3.2017 

 

Schválil: Mgr. Gabriela Mištinová 

Podpis: ........................................ 

Dátum: 15.3.2017                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm.a) 

Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.10/2017 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok :   P5/ PP1                                                

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 633  001   -300,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : P5/PP1                                                  

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 633 004             +300,--€ 

 

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 

dňa 27.6.2016 nasledovne: 

 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   
 

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s Pravidlami 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, schválenými  uznesením mestského  č.              zo 

dňa                            žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

nasledovne:  

 

 

Program /podprogram/ prvok :   P5/PP1                                               

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 633  001   -300€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : P5/PP1                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 633 004             +300€ 

    

  

 

Informácia o zdroji krytia: Interiér. vybavenie 



 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Nákup technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motor. vozidiel 4 ks 

 

 

Vypracoval: meno, priezvisko Ing. Ján Krajči    

 

Podpis:  ....................................... 

Dátum: 28.3.2017 

 

 

Schválil: meno, priezvisko RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: ........................................ 

Dátum: 31.3.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm.a) 

Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.11/2017 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok :   P3/ PP3                                                

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 637 011   -120,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : P3/PP3                                                  

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 637 018             +120,--€ 

 

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 

dňa 27.6.2016 nasledovne: 

 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   
 

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s Pravidlami 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, schválenými  uznesením mestského  č.              zo 

dňa                            žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok :   P3/ PP3                                                

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 637 011   -120,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : P3/PP3                                                  

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 637 018             +120,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: presun výdavkov zo štúdie, expertízy, posudky na vrátenie príjmov 

z minulých rokov 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

v roku 2016 došlo k uhradeniu správnych poplatkov , ktoré sa začiatkom roku 2017 museli 



vrátiť, nakoľko sa za vydané stanoviská nemuseli uhrádzať. 

 

Vypracoval: Ing. Lucia Podivinská    

 

Podpis:  ....................................... 

Dátum: 30.3.2017 

 

 

Schválil: Ing. Vladimíra Trojanová 

 

Podpis: ........................................ 

Dátum: 30.3.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatrenie č. 12/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm.a) 

Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.12/2017 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok :   08/4 /1                                                                                                

Funkčná klasifikácia: 09.5.0   

Ekonomická klasifikácia: 637 004   -1700,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/4 /1                                                                                                                                                

Funkčná klasifikácia: 09.5.0  

Ekonomická klasifikácia: 

633009-1Učebné pomôcky   300,--€  

634004 Prepravné a nájomné dopravných prostr.    1 300,--€ 

637015 Poistenie   100,--€ 

 Spolu:    1 700,--€ 

  

 

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 

dňa 27.6.2016 nasledovne: 

 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   
 

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s Pravidlami 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, schválenými  uznesením mestského  č. č.321/2016 

dňa 27.6.2016  žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

nasledovne: 

Program /podprogram/ prvok  : 08/4 /1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950  

Ekonomická klasifikácia:    

637004 Všeobecné služby - 1 700€ 

 Spolu                                                                              -      1   700€  

    

Program /podprogram/ prvok  : 08/4 /1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950  

Ekonomická klasifikácia: 



633009-1 Učebné pomôcky    300€  

634004 Prepravné a nájomné dopravných prostr.  1 300€ 

637015 Poistenie   100€ 

 Spolu:  1 700€ 

  

Informácia o zdroji krytia: 41 – z rozpočtu obce 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Presun z položky všeobecné služby (637004) na horeuvedené položky potrebné k účasti na 

súťaži Děčín, ČR – 15.-17. jún 2017 – viď. Žiadosť (tričká pre súťažiacich, poistenie 

a autobus) .    

     

Vypracoval: Soňa Pometlová  

Podpis:  ....................................... 

Dátum:  31.3.2017 

 

Schválil: Zdenka Duchoňová, DiS.art, riaditeľka 

Podpis: ........................................ 

Dátum: 31.3.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatrenie č. 13/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm.a) 

Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.13/2017 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok :   13/2                                                

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 635006   - 4 500,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 9/2                                                

Funkčná klasifikácia: 08.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 642001             + 4 500,--€ 

 

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 

dňa 27.6.2016 nasledovne: 

 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   
 

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s Pravidlami 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, schválenými  uznesením mestského  č. č.321/2016 

dňa 27.6.2016  žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

nasledovne: 

Program /podprogram/ prvok :   13/2                                                

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 635006   - 4 500,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 9/2                                                

Funkčná klasifikácia: 08.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 642001             + 4 500,--€ 

    

  

 

Informácia o zdroji krytia: 41 vlastné zdroje  

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: Potreba dofinancovania dotácie pre FK 

Iskra do 17 500,-- € na rok 2017 v zmysle schválenej žiadosti ekonomickou komisiou, správy 



majetku a podnikateľskej činnosti. 

 

 

Vypracoval: Ing. Zuzana Hajsterová   

 

Podpis:  ....................................... 

Dátum: 6.4.2017 

 

 

Schválil: RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: ........................................ 

Dátum: 7.4.2017 


