
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia 

 

Predkladá 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 

 Ing. Zuzana Hajsterová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

19.7.2017 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového hospodárenia 

mesta Nováky 

 

Rozpočtové opatrenie č. 17/2017 

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.17/2017 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 :   P7 /PP2  

Funkčná klasifikácia: 04.5.1  

Ekonomická klasifikácia: 717002 – Rekonštrukcia ul. Trenčianskej napojenie z ul. 

Duklianskej                                                

- 4 642,- € 

  



Program /podprogram/ prvok :   P6 /PP2  

Funkčná klasifikácia: 05.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 635006 – odkanalizovanie ul.Trenčianskej 

                                                

        +    4 642,-€ 

 

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: 

P7 Komunikácie / PP 2 Výstavby miestnych komunikácií  

Funkčná klasifikácia:    04.5. 1 Cestná doprava   

Ekonomická klasifikácia: 717 002 Rekonštrukcia Trenčianskej ul.    

  

                                          - 4 642,- € 

  

P6 Odpadové hospodárstvo/ PP 2 Nakladanie s odpadovými vodami  

Funkčná klasifikácia:    05.2. 0 Nakladanie s odpadovými vodami   

Ekonomická klasifikácia: 635 006   odkanalizovanie ul. Trenčianskej 

 

                                          + 4 642,- € 

    

 

Informácia o zdroji krytia: Presun z kapitálových výdavkov z plánovanej rekonštrukcie 

Trenčianskej ul. do odvodnenia dažďovej kanalizácie z ul. Trenčianskej 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: V projektovej dokumentácii stavby 

protipovodňových opatrení nebolo riešené odvodnenie dažďových vôd z cestných vpustí, 

ktoré reálne v teréne existovalo. Uvedené nebolo predmetom PD a ani súťažných podmienok, 

preto potrebné dofinancovanie riešiť osobitne mimo stavby Brodu. 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 12.7.2017 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 12.7.2017                                                    

  



Rozpočtové opatrenie č. 18/2017 

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.18/2017 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 :   P7 /PP2  

Funkčná klasifikácia: 04.5.1  

Ekonomická klasifikácia: 717002 – Rekonštrukcia ul. Trenčianskej napojenie z ul. 

Duklianskej                                                

- 3 000,- € 

  

Program /podprogram/ prvok :   P7 /PP2  

Funkčná klasifikácia: 04.5.1 

Ekonomická klasifikácia: 717 002 - Rekonštrukcia ul.Kukučínovej 

                                                

        +    3 000,-€ 

 

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: 

P7 Komunikácie / PP 2 Výstavby miestnych komunikácií  

Funkčná klasifikácia:    04.5. 1 Cestná doprava   

Ekonomická klasifikácia: 717 002 Rekonštrukcia Trenčianskej ul.    

  

                                          - 3 000,- € 

  

P7 Komunikácie / PP 2 Výstavby miestnych komunikácií  

Funkčná klasifikácia:    04.5. 1 Cestná doprava   

Ekonomická klasifikácia: 717 002 Rekonštrukcia Kukučínovej ul.    



 

                                          +  3 000,- € 

    

Informácia o zdroji krytia: Presun z kapitálových výdavkov z plánovanej rekonštrukcie 

Trenčianskej ul. do rekonštrukcie Kukučínovej ul. 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: V projektovej dokumentácii stavby riešený 

odvoz odpadov do vzdialenosti 5km, pričom bolo plánované použitie prekládkovej stanice na 

Brezine. Vzhľadom k množstvu a typu odpadov toto využitie prekládkovej stanice 

problematické a nevhodné, preto sa rieši vývoz sute na iné miesto (Koš), čo je potrebné 

dofinancovať priamo z rozpočtu mesta - mimo schváleného výkazu výmer k projektovej 

dokumentácii v rámci verejného obstarávania na rekonštrukciu ulice Kukučínovej. 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 13.7.2017 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 13.7.2017                                                    

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 19/2017 

Návrh na uznesenie: 

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie matriky 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.19/2017 nasledovne: 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nasledovne:  

  

 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia: 312012  

dotácia na matričnú činnosť                                            + 220,00 € 

 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok: 4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.3.3   

Ekonomická klasifikácia: 611                   + 169,00 € 

Ekonomická klasifikácia:                                                

621                                                                                         + 9,00 € 

625001                                                                                   + 2,00 € 

625002                                                                                 + 24,00 € 

625003                                                                                   + 1,00 € 

625004                                                                                   + 5,00 € 

625005                                                                                   + 2,00 € 

625007                                                                                   + 8,00  € 

 

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. 6. 2016   žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)  

 

 



nasledovne:  

 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia: 312012  

dotácia na matričnú činnosť                                             220,00 € 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok: 4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.3.3   

Ekonomická klasifikácia: 611                    169,00 € 

Ekonomická klasifikácia:                                                

621                                                                                          9,00 € 

625001                                                                                    2,00 € 

625002                                                                                  24,00 € 

625003                                                                                    1,00 € 

625004                                                                                    5,00 € 

625005                                                                                    2,00 € 

625007                                                                                    8,00  €     

  

 

Informácia o zdroji krytia: zvýšenie dotácie zo ŠR 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:   
Z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

s účinnosťou od 1.1.2017 o 4% , MV SR navýšilo limit na rok 2017 na matričnú činnosť 

o 219,80 €. 

 

Vypracoval: meno, priezvisko   Darina Hudecová  

 

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

Dátum:  03. 07. 2017 

 

Schválil: meno, priezvisko Ing. Ingrid Kmeťová 

 

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

Dátum:  03. 07. 2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 20/2017 

Návrh na uznesenie: 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie odd. vnútornej správy 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.20/2017 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:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  621   - 240,00 € 

 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 001  - 10,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 002  - 98,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 003  - 6,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 004  - 21,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 005  - 7,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 007  - 33,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005  - 2000,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                



Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  637 027  - 700,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  - 855,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 001  - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006  - 500,00 € 

Spolu                                                                              - 4670,00 € 

 

 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  623  + 170,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 107,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  632 002  + 1393,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004  + 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 001  + 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006  + 800,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 005    + 1 500,00 € 

Spolu                                                                           + 4 670,00 € 

 

 



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. 311/16 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:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  621   - 240,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 001  - 10,00 € 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 002  - 98,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 003  - 6,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 004  - 21,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 005  - 7,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 007  - 33,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005  - 2000,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  637 027  - 700,00 € 



 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  - 855,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 001  - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006  - 500,00 € 

Spolu                                                                              - 4670,00 € 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  623  + 170,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 107,00 € 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  632 002  + 1393,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004  + 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 001  + 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006  + 800,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 005    + 1 500,00 € 

Spolu                                                                           + 4 670,00 € 

 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 



- 623 - presun odvodov do ZP v rámci jednotlivých ZP (plán VsZP, má byť iná ZP) 

- 632001 - spotreba elektrickej energie navýšená z dôvodu vyúčtovania roku 2016 

- 632002 - spotreba vody navýšená z dôvodu havárie na rozvodoch vody v PZ 

- 633004 - dotácia z TSK na výstroj a výzbroj DHZ (musí byť vo výdavkoch) 

- 634001 - palivo (MsZ v Lehote pod Vtáčnikom schválilo odpredaj požiarneho vozidla, 

čo navýši spotrebu paliva) 

- 635006 - oprava vnútorných rozvodov vody na základe havárie na rozvodoch vody 

v PZ 

- 633005 - kúpa požiarneho vozidla (MsZ v Lehote pod Vtáčnikom schválilo odpredaj 

požiarneho vozidla) 

 

Na krytie potreby uvedených finančných prostriedkov sa použili po prepočte finančné 

prostriedky z programu PO (5/5) – poistné, špeciálne služby a dohody, potom z budovy MsU 

(3/2) – energie, údržba interiérového vybavenia a údržba budovy. 

 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová    

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

Dátum: 13. 07. 2017 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová    

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

Dátum: 13. 07. 2017                                      

 


