
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia 

 

Predkladá 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 

 Ing. Zuzana Hajsterová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

25.9.2017 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového 

hospodárenia mesta Nováky 

 

Rozpočtové opatrenie č. 31/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.31/2017 na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

písm. b) ,c) Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení  

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.31/2017 nasledovne: 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

 

Príjmy: 

Podpoložka : 453                                            + 11932,--€ 

 

Výdavky: 

Program / podprogram / prvok :  P11/PP8 

Funkčná  klasifikácia:  01.6.0                        + 11932,--€ 



Z toho ekonomická klasifikácia:  

                                         625005                +       40,-  € 

                                         631001                +      300,- €  

                                         632001                +      200,- € 

                                         632003                +   10000,- € 

                                          632005                +     350,- € 

                                          636002                +     652,- € 

                                          637016                +     140,- €      

                                          637035                +     100,- € 

                                          642015                +     150,- € 

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  

 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b),c)  

 

nasledovne:  

Príjmy: 

Podpoložka : 453                                            + 11932,-€ 

 

 

Výdavky: 

Program / podprogram / prvok :  P11/PP8 

Funkčná  klasifikácia:  01.6.0                        + 11932,-€ 

 

Z toho ekonomická klasifikácia:  

                                         625005                +       40,-  € 

                                         631001                +      300,- €  

                                         632001                +      200,- € 

                                         632003                +   10000,- € 

                                          632005                +     350,- € 

                                          636002                +     652,- € 

                                          637016                +     140,- €      

                                          637035                +     100,- € 

                                          642015                +     150,- € 

Informácia o zdroji krytia:   

Žiadame o zmenu rozpočtu SOÚ stavebného o nevyčerpané, ušetrené prostriedky SOÚ z roku 

2016 vo výške 11932,-€. 

V rozpočte SOÚ stavebného tieto prostriedky prerozdeliť ako je horeuvedené. 

Rozpočet SOÚ stavebného ( P11/ PP8 ) sa zvýši z 81260,-€ na 93192,- €. 



 

Vypracoval: PaedDr. Mária Grmanová 

Podpis:   

Dátum: 25.8.2017 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula, prednosta MÚ Nováky 

Podpis: 

 Dátum:  

  



Rozpočtové opatrenie č. 32/2017 

Návrh na uzneseni 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.32/2017 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.32/2017 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:  

P1 Plánovanie, manažment, kontrola / PP 4 Managment investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2. 0  Rozvoj obcí   

Ekonomická klasifikácia: 716 Prípravná a projektová dokumentácia                     - 2 725,00 € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 

Funkčná klasifikácia:   09121              

Ekonomická klasifikácia:  720 Kapitálové transfery                        

Havarijné stavy ZŠ - rekonštrukcia telocvične Pribinova ulica                             + 2 725,00 € 

 

 

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 zastupiteľstva 

č. 321/16 zo dňa 27. 6. 2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

P1 Plánovanie, manažment, kontrola / PP 4 Managment investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2. 0  Rozvoj obcí   

Ekonomická klasifikácia: 716 Prípravná a projektová dokumentácia    

  

                                          - 2 725,00 € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 

Funkčná klasifikácia:   09121              

Ekonomická klasifikácia:  720 Kapitálové transfery                        

Havarijné stavy ZŠ - rekonštrukcia telocvične Pribinova ulica 

 

 

                                          + 2 725,00 € 



 

Informácia o zdroji krytia: Presun z kapitálových výdavkov z plánovaných projektových 

dokumentácií 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

5 žiadostí na dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR na odstránenie 

havarijných stavov na oboch budovách ZŠ v Novákoch boli podávané v roku 2015 na základe 

v tom čase spracovaných rozpočtov stavebným rozpočtárom. V júni 2017 boli mestu Nováky 

schválené 2 z nich , a to dotácia na Rekonštrukciu hygienických zariadení ZŠ J.C.Hronského v 

sume 35 000 € a dotácia na   Rekonštrukciu telocvične ZŠ ul.Pribinova  v sume 38 000 €, tak 

ako mesto požadovalo. Stavebné rozpočty dalo mesto v júni 2017 aktualizovať podľa cien 

platných v roku 2017 a náklady boli vyššie na  Rekonštrukciu hygienických zariadení ZŠ J. C. 

Hronského  38 200 € a na  Rekonštrukciu telocvične ZŠ ul.Pribinova 49 063 €. 

Rozdiel medzi dotáciou a aktualizovanými nákladmi je riešený rozpočtovým opatrením č. 

15/2017 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 690/2017. Po 

ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie havarijných stavov ZŠ bola 

vysúťažená suma so spoločnosťou PAMARCH, s.r.o vo výške 89 987,99 Eur - čo je o 2725,- 

Eur viac oproti schváleným finančným prostriedkom.                                       

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Miloslav Šimánek  Dátum: 4.9.2017 

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

 

Schválil: Ing. Vladimíra Trojanová  Dátum:  4.9.2017                                                    

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

  



Rozpočtové opatrenie č. 33/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.33/2017 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.33/2017 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 lávky cez rieku Nitru                                                

- 2 032,- € 

Program /podprogram/ prvok :   P11 /PP9  

Funkčná klasifikácia: 05.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 717001- Protipovodňové aktivity v meste, lokalita Brod - rozpočet 

mesta  

        +   2 032,-€ 

 

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. Cestná doprava   

Ekonomická klasifikácia: 717 002 Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra    

  

                                          - 2 032,- € 

  

P11 Prostredie pre život / PP 9 Ochrana pred povodňami 

Funkčná klasifikácia:    05.4.0 Ochrana prírody a krajiny   

Ekonomická klasifikácia: 717 001 Protipovodňové aktivity v meste, lokalita Brod – rozpočet 

mesta 

 

                                          + 2 032,- € 



    

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

cez rieku Nitra do rozpočtu mesta akcie protipovodňových opatrení v meste – lokalita Brod 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: V projektovej dokumentácii stavby 

protipovodňových opatrení lokalita Brod nebolo naprojektované a ani narozpočtované 

zábradlie na vtokovom objekte do starého koryta do rieky Nitry. Z hľadiska bezpečnosti je toto 

zábradlie nevyhnutné, rovnako je nutné z pohľadu technických a súvisiacich noriem. 

Pôvodné RO bolo schválené ako primátorské zo dňa 29.6.2017, vzhľadom k zosúladeniu 

s dodatočne schválenou aktualizáciou č. 1 potrebné preschváliť opakovane. 

 

Vypracoval: Ing. Ing. Vladimíra Trojanová 

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

Dátum: 11.9.2017 

Schválil: Mgr.Milan Oršula 

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

Dátum: 11.9.2017                                                    

 

 
  



Rozpočtové opatrenie č. 34/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.34/2017 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.34/2017 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  : P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP 4 Managment 

investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia                   - 1 642,- € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 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                   + 1 642,- € 

         

 

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: 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP 4 Managment investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia 

  

                                          - 1 642,- € 

  

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 

 

                                          + 1 642,- € 



Informácia o zdroji krytia: Presun z kapitálových výdavkov z projektových dokumentácií 

 

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. 

Po schválení aktualizácie rozpočtu na MsZ 5.9.2017 – v P6 PP2  635006 kryté odkanalizovanie 

Trenčianskej ulice len do výšky 3000,- Eur, preto potrebné doplniť krytie do rozpočtu – predtým 

bolo schválené uznesením MsZ 716/2017 dňa 19.7.2017.  

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 8.9. 2017 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 8.9.2017                                                    

  



Rozpočtové opatrenie č. 35/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.35/2017 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.35/2017 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  : P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP 4 Managment 

investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia                   - 3 000,- € 

  

Program /podprogram/ prvok  : P7 Komunikácie / PP 2 Výstavby miestnych komunikácií  

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: 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP 4 Managment investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia 

  

                                          - 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 projektových dokumentácií 

 

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. 

Po schválení aktualizácie rozpočtu na MsZ 5.9.2017 tieto prostriedky z Uznesenia MsZ č. 

717/2017 neboli prenesené do aktualizované rozpočtu, preto je potrebné opakované rozpočtové 

opatrenie na ich pokrytie. 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 8.9. 2017 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 8.9.2017                                                    

  



Rozpočtové opatrenie č. 36/2017 

Návrh na uznesenie: 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.36/2017 na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

písm.b),c) Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.36/2017 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  € 

spolu                                                                                 + 220,--€ 

 

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 €. 

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo schválené pod č.19/2017 ale z dôvodu schválenia 

aktualizácie č.1, kde nebolo zapracované , musí sa schváliť nanovo.  

 

Vypracoval: meno, priezvisko   Darina Hudecová  

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

Dátum:  7.9. 2017 

 

Schválil: meno, priezvisko Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum:  7.9. 2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 37/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.37/2017 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. 37/2017 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:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/1   - 226,00 € 

Spolu                                                                               - 226,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006/1  + 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/2  + 26,00 € 

Spolu                                                                              + 226,00 € 

 

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. 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:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/1   - 226,00 € 

Spolu                                                                               - 226,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006/1  + 200,00 € 



Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/2  + 26,00 € 

Spolu                                                                              + 226,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Vyrovnania energií na základe vyúčtovania roku 2016 v programe 3/2 „Hospodárska správa 

budovy MsU a verejného WC“ a to tým, že sa navýšila podpoložka 632 001/2 (energie ver. 

WC). Podpoložka 633 006/1 (všeobecný materiál budovy Msu) bola navýšená z dôvodu 

vyčerpania fin. prostriedkov.  

Keďže sa schválila aktualizácia č. 1 rozpočtu na rok 2017 v pôvodnom znení s menšími 

úpravami, schválené rozpočtové opatrenie na budovu MsU z júla 2017 sa anulovalo, preto je 

opätovne predložené na schválenie s úpravami podľa skutočnosti.  

Na krytie potreby uvedených finančných prostriedkov sa použili po prepočte finančné 

prostriedky z programu 3/2 „Hospodárska správa budovy MsU a verejného WC“ – energie 

budovy MsU. 

 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová    

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

Dátum: 12. 09. 2017 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 12. 09. 2017                                      

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 38/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.38/2017 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.38/2017 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:    3/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006   - 36,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  - 25,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  - 50,00 € 

Spolu                                                                                - 111,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  621  + 32,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 001  + 4,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 002  + 45,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 003   + 2,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 004  + 10,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 005  + 3,00 € 

 



Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 007  + 15,00 € 

Spolu                                                                               + 111,00 € 

 

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. 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:    3/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006   - 36,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  - 25,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  - 50,00 € 

Spolu                                                                                - 111,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  621  + 32,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 001  + 4,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 002  + 45,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 003   + 2,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                



Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 004  + 10,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 005  + 3,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 007  + 15,00 € 

Spolu                                                                               + 111,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Úpravy odvodov z dohody skladníka CO, nakoľko Okresný úrad odbor civilnej ochrany 

uhrádza na skladníka CO skladu určitú čiastku bez odvodov. Časť dohody je refakturovaná OU 

CO a poistné znáša mesto. FP boli naplánované len na časť dohody, ktorú znáša mesto a nie aj 

na časť dohody, ktorú prepláca OU CO, čím sa musia navýšiť jednotlivé odvody do poisťovní 

v programe „Civilná ochrana“. Keďže sa schválila aktualizácia č. 1 rozpočtu na rok 2017 

v pôvodnom znení s menšími úpravami, schválené rozpočtové opatrenie na CO z júla 2017 sa 

anulovalo, preto je opätovne predložené na schválenie s úpravami podľa potrieb.  

Na krytie potreby uvedených finančných prostriedkov sa použili po prepočte finančné 

prostriedky z programu  3/5 archív – všeobecný materiál a z programu 5/4 CO – energie a 

všeobecný materiál. 

 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová    

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

Dátum: 12. 09. 2017 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 12. 09. 2017                                      

  



Rozpočtové opatrenie č. 39/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.39/2017 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.39/2017 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:                  623   - 70,00 € 

 

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:                  633 006  - 1500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003 - 50,00 € 

 

 



Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320 

Ekonomická klasifikácia:                  637 027  - 700,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/1  - 755,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 001/1  - 300,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 004/1  - 100,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/1  - 400,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/2  - 100,00 € 

Spolu                                                                              - 4150,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004  + 250,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 005  + 1500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 001  + 300,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006    + 300,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005  + 1800,00 € 

Spolu                                                                           + 4 150,00 € 

 

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. 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:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  623   - 70,00 € 

 

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:                  633 006  - 1500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003 - 50,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320 

Ekonomická klasifikácia:                  637 027  - 700,00 € 



Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/1  - 755,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 001/1  - 300,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 004/1  - 100,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/1  - 400,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/2  - 100,00 € 

Spolu                                                                              - 4150,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004  + 250,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 005  + 1500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 001  + 300,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006    + 300,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005  + 1800,00 € 

Spolu                                                                           + 4 150,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

- 633 004 - dotácia z TSK na výstroj a výzbroj DHZ - spoluúčasť 250 €  

- 633 005 – kúpa pož. vozidla z Lehoty pod Vtáčnikom (schválením akt. 1 bolo schválené 

rozpočtové opatrenie z júla 2017 anulované) 



- 634 001 - palivo (kúpa požiarneho vozidla navýši spotrebu paliva) 

- 635 006 - oprava vnútorných rozvodov vody na základe havárie na rozvodoch vody 

v PZ 

- 637 005 – FP boli ponížené schválením akt. 1, týmto rozp. opatrením sa zohľadní 

skutočnosť 

Keďže sa schválila aktualizácia č. 1 rozpočtu na rok 2017 v pôvodnom znení s menšími 

úpravami, schválené rozpočtové opatrenie na PO z júla 2017 sa anulovalo, preto je opätovne 

predložené na schválenie podľa potrieb. 

Na krytie potreby uvedených finančných prostriedkov sa použili po prepočte finančné 

prostriedky z programu PO (5/5) – poistné, všeobecný materiál, poistenie a dohody, potom z 

budovy MsU (3/2) – energie, údržba interiérového vybavenia, prevádzkové stroje a údržba 

budov. 

 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová    

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

Dátum: 12. 09. 2017 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 12. 09. 2017                                      

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 40/2017 

Návrh na uznesenie: 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.40/2017 na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

písm.b),c) Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.40/2017 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: 312008  

dotácia VUC                                                                      + 500,00 € 

 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok: 5/5                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.2.2   

Ekonomická klasifikácia: 633004                      + 500,00 € 

 

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: 312008  

dotácia VUC                                                                       500,00 € 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok: 5/5                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.2.2   

Ekonomická klasifikácia: 633004                    500,00 € 

    

  

 



Informácia o zdroji krytia: zvýšenie dotácie zo ŠR 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:   
Pridelená dotácia z VUC Trenčín na technicko materiálne zabezpečenie DHZ Nováky. 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová  

 

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

Dátum:  13. 09. 2017 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

 

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

Dátum:  13. 09. 2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 41/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.41/2017 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.41/2017 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 : 11/2                                                

Funkčná klasifikácia: 0540 

Ekonomická klasifikácia: 635006 - 300,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/4                                                

Funkčná klasifikácia: 0510 

Ekonomická klasifikácia: 637004 - 2700,-- € 

Spolu                                                                                - 3000,--€    

 

Program /podprogram/ prvok : 2/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 0640   

Ekonomická klasifikácia: 635006              + 1000,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0510   

Ekonomická klasifikácia: 637004              + 2000,-- € 

Spolu                                                                              +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: 

Program /podprogram/ prvok : 11/2                                                

Funkčná klasifikácia: 0540 

Ekonomická klasifikácia: 635006 - 300 € 

 



Program /podprogram/ prvok : 11/4                                                

Funkčná klasifikácia: 0510 

Ekonomická klasifikácia: 637004 - 2700 € 

 

 

Program /podprogram/ prvok : 2/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 0640   

Ekonomická klasifikácia: 635006              + 1000 € 

 

Program /podprogram/ prvok : 7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0510   

Ekonomická klasifikácia: 637004              + 2000 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: presun rozpočtových prostriedkov 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Presun rozpočtových prostriedkov z údržby fontány, z ručného čistenia a polievania miestnych 

komunikácií do údržby mestského rozhlasu a strojného zametania miestnych komunikácií 

z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na jesenné zametanie miest. komunikácií a z dôvodu 

zvýšenia závad na mestskom rozhlase.  

 

 

Vypracoval: Anton Horný    

 

 

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

Dátum: 14.09.2017 

 

Schválil: meno, priezvisko 

 

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

Dátum: 14.09.2017                                                                                   

  



Rozpočtové opatrenie č. 42/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.42/2017 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.42/2017 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: P1  / PP5 /Prvok č. 1 Konzultačné a poradenské služby pri 

podávaní ŽoNFP 

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637005 – špeciálne služby                                         - 4 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 5/ prvok č.5 Akčný plán energetického rozvoja  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – rozpočet mesta – špeciálne služby              - 2 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 4   

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia                - 10 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P11 / PP 5 

Funkčná klasifikácia:    05.4.0 

Ekonomická klasifikácia: 635006 údržba verejnej zelene                                      -  5 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok :  2/5                                               

Funkčná klasifikácia: 08.3.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 002                                                        - 500,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok :  2/5                                                

Funkčná klasifikácia: 08.3.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 013                                                        -200,--€ 

__________________________________________________________________________ 

Spolu                                                                                                                      -21 700,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002                + 18 700,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 621            + 220,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  



Ekonomická klasifikácia: 625002          +  300,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625003            +20,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625004          +  60,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625007          +  100,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637027           + 2 300,--€ 

___________________________________________________________________________ 

Spolu                                                                              +21 700,--€ 

                                            

 

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: P1  / PP5 /Prvok č. 1 Konzultačné a poradenské služby pri 

podávaní ŽoNFP 

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637005 – špeciálne služby                                         - 4 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 5/ prvok č.5 Akčný plán energetického rozvoja  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – rozpočet mesta – špeciálne služby              - 2 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 4   

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia                - 10 000,- € 

 

 



Program /podprogram/ prvok: P11 / PP 5 

Funkčná klasifikácia:    05.4.0 

Ekonomická klasifikácia: 635006 údržba verejnej zelene                                      -  5 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok :  2/5                                               

Funkčná klasifikácia: 08.3.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 002                                                        - 500,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok :  2/5                                                

Funkčná klasifikácia: 08.3.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 013                                                        -200,--€ 

__________________________________________________________________________ 

Spolu                                                                                                                      -21 700,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002                + 18 700,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 621            + 220,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625002          +  300,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625003            +20,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625004          +  60,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625007          +  100,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637027           + 2 300,--€ 

___________________________________________________________________________ 

Spolu                                                                              +21 700,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Peniaz do konkurzy a súťaže žiadame navýšiť z dôvodu organizovania plánovaných akcií: 

Šarkaniáda  

Koncert kapely HELIGONICA  



Mesiac úcty k starším-celomestské oslavy-hosť Maja Velšicová 

Country zábava  

Heloweensky sprievod 

Novácky jarmok 

Divadelné predstavenie 

Mikuláš+rozprávka 

Vianočný koncert – FATS JAZZ BAND 

 

Pri počte 2 osoby ako kultúrny referent sú využívaní zamestnanci na dohodu pri vymenovaných 

akciách na technické zabezpečenie, fotograf, maľovanie na tvár, ozvučenie, preto navyšujeme 

Odmeny zamestnancov na dohodu a s tým súvisiace odvody do poisťovní. 

 

Vypracoval: Jana Gašperíková 

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

Dátum: ........................................ 

 

Schválil: Mgr. Gabriela Mištinová 

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

Dátum: ........................................    

  



Rozpočtové opatrenie č. 43/2017 

Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.43/2017 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.43/2017 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:    12/6                                               

Funkčná klasifikácia:    10.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  637002   - 27,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    12/6                                                

Funkčná klasifikácia:    10.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  634004  + 27,00 € 

 

 

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. 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:    12/6                                               

Funkčná klasifikácia:    10.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  637002   - 27,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    12/6                                                

Funkčná klasifikácia:    10.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  634004  + 27,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

prečerpané finančné prostriedky na 634004 



 

Vypracoval: Eva Macharová 

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

Dátum: 18. 09. 2017 

 

 

Schválil: Mgr.Gabriela Mištinová 

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

Dátum: 18. 09. 2017                                      

 


