
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia na rok 2017 

 

Predkladá 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 

 Ing. Zuzana Hajsterová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

18.12.2017 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového hospodárenia 

mesta Nováky 

 

Rozpočtové opatrenie č. 61/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.61/2017 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.61/2017 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:  

1. 

Program /podprogram/ prvok : 14/1                                                

Funkčná klasifikácia: 01.1.1 

Ekonomická klasifikácia: 612001 - 5 000,-- € 

                                          621                                       -     700,--€ 

spolu                                                                               - 5 700,--€ 

 



Program /podprogram/ prvok : 14/1                                               

Funkčná klasifikácia: 01.1.1 

Ekonomická klasifikácia: 611 + 5 000,-- € 

                                          623                                       +    700,--€ 

spolu                                                                               + 5700,--€ 

 

2. 

Program /podprogram/ prvok: 12/4                                                 

Funkčná klasifikácia: 10.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 611                                          - 300,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok: 12/4                                                 

Funkčná klasifikácia: 10.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 642015                                    +  300,-- € 

 

3. 

Program /podprogram/ prvok: 11/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 621                                           - 200,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok: 11/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 623                                           +  200,-- € 

 

4. 

Program /podprogram/ prvok: 5/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 612002                                     - 680,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok: 5/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 611                                           + 600,-- € 

                                         637016                                      +   50,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok: 5/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 637016                                      +   30,-- € 

spolu                                                                                   + 680,--€ 

 

5. 

Program /podprogram/ prvok: 11/8                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.6.0   

Ekonomická klasifikácia: 612001                                       - 565,-- € 

                                          623                                             - 175,-- € 

spolu                                                                                     - 740,--€   

 

Program /podprogram/ prvok: 11/8                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.6.0   

Ekonomická klasifikácia: 621                                             +   600,-- € 

                                         625005                                        +     50,-- € 



                                         642015                                         +    90,-- €     

spolu                                                                                      + 740,--€ 

 

6. 

Program /podprogram/ prvok: 4/4                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.4.0   

Ekonomická klasifikácia: 637027                                           - 50,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok: 4/4                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.4.0   

Ekonomická klasifikácia.  625001                                           + 10,-- € 

                                           625004                                           +  30,-- €        

 

Program /podprogram/ prvok: 12/6                                                

Funkčná klasifikácia: 10.2.0   

Ekonomická klasifikácia:  637027                                           + 10,-- € 

spolu                                                                                          +50,--€ 

 

 

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: 

1. 

Program /podprogram/ prvok: 14/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 

611                                                                                      5 000,00 € 

612001                                                                              - 5 000,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok: 14/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 

621                                                                                      - 700,00 € 

623                                                                                        700,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: očakávaná úspora mzdových nákladov administratívy MsÚ r. 

2017 v položkách osobné príplatky a zdravotné poistenie do VšZP. 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  



Prevod v rámci mzdových nákladov z dôvodu čerpania tarifných platov na úkor osobných 

príplatkov a prevod medzi zdravotnými poisťovňami (čerpanie RD, lekár, ďalšie náhradové 

mzdy).  

Vypracoval, meno, priezvisko:  Ing. Pavel Šimko    

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

Dátum: 20. 11. 2017 

Schválil, meno, priezvisko: Ing. Zuzana Hajsterová 

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

Dátum: 20. 11. 2017 

 

2. 

Program /podprogram/ prvok: 12/4                                                 

Funkčná klasifikácia: 10.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 

611                                                                                      - 300,00 € 

642015                                                                                  300,00 € 

Informácia o zdroji krytia: očakávaná úspora mzdových nákladov OS v položke tarifný plat. 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Prevod v rámci mzdových nákladov do náhrad nemocenských dávok opatrovateľskej služby 

z dôvodu vyššieho čerpania PN ako bolo plánované.  

Vypracoval, meno, priezvisko:  Ing. Pavel Šimko    

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

Dátum: 20. 11. 2017 

Schválil, meno, priezvisko: Mgr. Gabriela Mištinová 

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

Dátum: 20. 11. 2017 

 

3. 

Program /podprogram/ prvok: 11/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 

621                                                                                      - 200,00 € 

623                                                                                        200,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: očakávaná úspora poistného na zdravotné poistenie 

zamestnancov VPP do VšZP. 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

prerozdelenie zdravotného poistného zamestnancov VPP do ostatných zdravotných poisťovní.  

 

Vypracoval, meno, priezvisko:  Ing. Pavel Šimko    

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

Dátum: 20. 11. 2017 

Schválil, meno, priezvisko: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 20. 11. 2017 

 

4. 

Program /podprogram/ prvok: 5/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 



612002                                                                               -680,00 € 

611                                                                                      600,00 € 

637016                                                                                  50,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok: 5/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 

637016                                                                                  30,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: očakávaná úspora mzdových nákladov MsP r. 2017 v položke 

ostatné príplatky. 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

prevod v rámci mzdových nákladov z dôvodu čerpania tarifných platov na úkor osobných 

príplatkov (čerpanie RD a ostatných náhradových miezd) a dotvorenie sociálneho fondu MsP 

a CHD. 

Vypracoval, meno, priezvisko:  Ing. Pavel Šimko    

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

Dátum: 20. 11. 2017 

Schválil, meno, priezvisko: Ing. Ján Krajčí 

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

Dátum: 20. 11. 2017 

 

5. 

Program /podprogram/ prvok: 11/8                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.6.0   

Ekonomická klasifikácia: 

612001                                                                                      - 565,00 € 

623                                                                                            - 175,00 € 

621                                                                                              600,00 € 

625005                                                                                          50,00 € 

642015                                                                                          90,00 €     

Informácia o zdroji krytia: očakávaná úspora mzdových nákladov SOU_stav v položke 

osobné príplatky a zdravotné poistné do ostatných zdravotných poisťovní . 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Prevod v rámci mzdových nákladov v položkách zdravotného poistného do VšZP, sociálneho 

poistného na poistenie v nezamestnanosti a náhrad nemocenských dávok SOU_stav. 

Vypracoval, meno, priezvisko:  Ing. Pavel Šimko    

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

Dátum: 20. 11. 2017 

Schválil, meno, priezvisko: PaedDr. Mária Grmanová 

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

Dátum: 20. 11. 2017 

 

6. 

Program /podprogram/ prvok: 4/4                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.4.0   

Ekonomická klasifikácia: 

637027                                                                               - 50,00 € 

625001                                                                                  10,00 € 

625004                                                                                  30,00 €        



 

Program /podprogram/ prvok: 12/6                                                

Funkčná klasifikácia: 10.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 

637027                                                                                 10,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: očakávaná úspora OON ZPOZ v položke odmeny na dohody. 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Prevod v rámci osobných nákladov na nemocenské a invalidné poistenie ZPOZ a odmeny na 

dohody KD z dôvodu pôvodne nižšieho plánu.  

 

 

Vypracoval, meno, priezvisko:  Ing. Pavel Šimko    

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

Dátum: 20. 11. 2017 

Schválil, meno, priezvisko: Mgr. Gabriela Mištinová 

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

Dátum: 20. 11. 2017 

 

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 62/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.62/2017 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.62/2017 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 :   2/2  Prvok č. 1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 006      - 100,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 636 002            - 1500,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 015            -  200,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 036           -1 600,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 713 005            - 820,--€ 

_____________________________________________________ 

spolu                                                                               - 4 220--€ 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 006                       +  570,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :  10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 012   +  150,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002                                  3 000,--€     

  

Program /podprogram/ prvok :  10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 632 001                                  +   500,--€      

______________________________________________________    



spolu                                                                               + 4 220,--€ 

 

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. 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 :   2/2  Prvok č. 1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 006      - 100,--€  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 636 002            - 1500,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 015            -  200,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 036           -1 600,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 713 005            - 820,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 006                           570,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :  10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 012     150,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002                                    3 000,--€     

  

Program /podprogram/ prvok :  10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 08.4.0  



Ekonomická klasifikácia: 632 001                                       500,--€      

    

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Počas roku 2017 sa ušetrili finančné prostriedky na všeob. materiál pre kroniku, v programe 

kultúra za nájom strojov a zariadení, poistenie zamestnancov PN dlhodobá, z dôvodu 

neuskutočnenia reprezentačného plesu mesta za catering a kapitálové výdavky na ozvučenie 

DK neboli čerpané úplne. 

Ušetrené finančné prostriedky majú pokryť položky v programe kultúra, ktoré sa počas roka 

ukázali ako nepostačujúco naplánované, a to všeobecný materiál, poplatky do SOZA za 

hudobnú produkciu, energie dom č.118, ale hlavne o položku konkurzy a súťaže z dôvodu 

organizovania plánovaných akcií: 

Novácky jarmok – príjem do rozpočtu mesta 

Mikuláš+rozprávka 

Vypracoval: Ing. Lenka Gombarčíková 

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

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

Schválil: Mgr. Gabriela Mištinová 

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

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

  



Rozpočtové opatrenie č. 63/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.63/2017 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.63/2017 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:  

1. 

Program /podprogram/ prvok :   8/1                                               

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1  

Ekonomická klasifikácia: 631 001   -100,-- € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  632 004            -170,-- € 

    

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633 004            - 75,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  634 004            - 100,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 001 - 100,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 002 - 100,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006 - 355,-- € 

Spolu:            - 1 000,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  632 001          + 1000,-- € 

 

2. 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   



Ekonomická klasifikácia:  635 006    - 4,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633 010    + 4,-- € 

 

3. 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006    - 120,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637 012    + 120,-- € 

 

4. 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006     - 83,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637 015     + 83,-- € 

 

5. 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006    - 700,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633 001    + 700,-- € 

 

6. 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637 004    - 150,-- € 

    

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633 006    + 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. 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 :   8/1                                               

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1  

Ekonomická klasifikácia: 631 001   -100 € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  632 004            -170 € 

    

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633 004            - 75 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  634 004            - 100 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 001 - 100 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 002 - 100 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006 - 355 € 

Spolu:               - 1 000 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  632 001           + 1000 € 

Zdôvodnenie: 

v roku 2017 boli oproti predpokladu dlhodobo nízke teploty, čo vyžadovalo vyššie náklady na 

vykurovanie MŠ. 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006    - 3,60 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   



Ekonomická klasifikácia:  633 010    + 3,60 € 

 

Zdôvodnenie: podhodnotený rozpočet 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006    - 120 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637 012    + 120 € 

 

Zdôvodnenie: podhodnotený rozpočet 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006     - 83 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637 015     + 83 € 

 

Zdôvodnenie: podhodnotený rozpočet 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  635 006    - 700 € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633 001    + 700 € 

 

Zdôvodnenie: finančné prostriedky použijeme na zakúpenie šatňových skriniek 

 pre prevádzkové zamestnankyne MŠ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637 004    - 150 € 

    

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633 006    + 150 € 

 

Zdôvodnenie: doplnenie materiálového vybavenia MŠ 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Vypracoval: meno, priezvisko  

Bc. Ľudmila Hartmanová   

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

Dátum: 22.11.2017 



 

 

Schválil: meno, priezvisko 

Mgr. Milan Oršula 

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

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

 

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 64/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.64/2017 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.64/2017 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:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  636 002    - 200,00 €     

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 009    - 600,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 004    - 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 002    - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 013    - 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 010    - 350,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/1    - 210,00 € 

Spolu                                                                              - 2560,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  + 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005  + 2060,00 € 

Spolu                                                                            + 2560,00 € 



 

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:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  636 002    - 200,00 €     

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 009    - 600,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 004    - 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 002    - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 013    - 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 010    - 350,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/1    - 210,00 € 

Spolu                                                                              - 2560,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  + 500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                



Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005  + 2060,00 € 

Spolu                                                                            + 2560,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Skutočných nákladov v roku. Presun finančných prostriedkov z údržby budovy MsU (3/2) 

a z Administratívy (14/1) – nájomné, údržba softvéru, údržba prevádzkových strojov, údržba 

výpočtovej techniky, softvér, pracovné odevy, do Administratívy (14/1) do podpoložiek 

všeobecný materiál a špeciálne služby (I. časť zavedenia systému ochrany osobných údajov 

GDPR – vstupný audit a riziková analýza). 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová    

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

Dátum: 21. 11. 2017 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 21. 11. 2017                                      

  



Rozpočtové opatrenie č. 65/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.65/2017 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.65/2017 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    - 100,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    1/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0840   

Ekonomická klasifikácia:                  642 006    - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    2/3                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004    - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005    - 200,00 € 

Spolu                                                                               - 700,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 002/1  + 100,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 001  + 600,00 € 

Spolu                                                                              + 700,00 € 

 

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    - 100,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    1/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0840   

Ekonomická klasifikácia:                  642 006    - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    2/3                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004    - 200,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005    - 200,00 € 

Spolu                                                                               - 700,00 € 

 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 002/1  + 100,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 001  + 600,00 € 

Spolu                                                                              + 700,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Skutočných nákladov v roku. Presun finančných prostriedkov z energií z budovy MsU (3/2), 

z členských príspevkov (1/2), z rozhlasovej ústredne (2/3) a zo špeciálnych služieb (3/1) do 

budovy MsU (3/2) do podpoložiek vodné-stočné a interiérové vybavenie. 

 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová    

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

Dátum: 21. 11. 2017 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 21. 11. 2017                                      



  



Rozpočtové opatrenie č. 66/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.66/2017 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.66/2017 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:    2/4                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 004    - 205,00 € 

Spolu                                                                               - 205,00 € 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    2/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004  + 205,00 € 

Spolu                                                                              + 205,00 € 

 

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:    2/4                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 004    - 205,00 € 

Spolu                                                                               - 205,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    2/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004  + 205,00 € 

Spolu                                                                              + 205,00 € 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 



 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Skutočných nákladov v roku. 

 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová    

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

Dátum: 21. 11. 2017 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 21. 11. 2017                                  

  



Rozpočtové opatrenie č. 67/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.67/2017 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.67/2017 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:                  632 002    - 250,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                               

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 001    - 360,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                               

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 002    - 190,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004    - 100,00 € 

Spolu                                                                                - 900,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  + 100,00 € 

 

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  + 400,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003  + 100,00 € 

Spolu                                                                               + 900,00 € 

 

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:                  632 002    - 250,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                               

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 001    - 360,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                               

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 002    - 190,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004    - 100,00 € 

Spolu                                                                                - 900,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  + 100,00 € 

 

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  + 400,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003  + 100,00 € 

Spolu                                                                               + 900,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

 



Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Skutočných nákladov v roku. Presun finančných prostriedkov z programu budova MsU (3/2 – 

prevádzkové stroje) a z programu PO z energií  budovy Požiarnej zbrojnice, z interiérového 

vybavenia a servisu požiarneho auta do programu PO do podpoložiek všeobecný materiál, 

údržba budovy, špeciálne služby (závada na elektrických rozvodov v budove Požiarnej 

zbrojnice, vypracovanie jedného bezpečnostného projektu stavby) a poistenie. 

 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová    

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

Dátum: 21. 11. 2017 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 21. 11. 2017                                      

  



Rozpočtové opatrenie č. 68/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.68/2017 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.68/2017 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:  

Príjem 

Ekonomická klasifikácia: 312001  

dotácia na voľby                                                               - 937,00 € 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok: 3/4                                     

Funkčná klasifikácia: 01.6.0   

Ekonomická klasifikácia: 

A 610                                                                               + 194,00 € 

B 621                                                                                - 187,00 € 

B 623                                                                                  - 71,00 € 

B 625001                                                                             + 3,00 € 

B 625002                                                                            - 24,00 € 

B 625003                                                                              - 1,00 € 

B 625004                                                                              - 8,00 € 

B 625005                                                                             + 2,00 € 

B 625007                                                                              - 9,00 € 

C 631001                                                                            - 10,00 € 

D 632001                                                                           + 10,00 € 

E 632003                                                                            - 49,00 € 

F 632004                                                                            + 25,00 € 

G 633006                                                                         + 158,00 € 

H 633006                                                                           + 75,00 € 

I 633016                                                                             - 18,00 € 

J 634001                                                                            + 14,00 € 

N 637004                                                                         + 254,00 € 

O 637007                                                                              - 8,00 € 

R 637014                                                                            - 78,00 € 

S 637026                                                                           - 842,00 € 

V 637027                                                                          - 423,00 € 

U 637027                                                                           + 56,00 € 

Spolu výdavky                                                                 -937,00 €    

 

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. b) ,c) 

nasledovne: 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia: 312001  

dotácia na voľby                                                               - 937,00 € 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok: 3/4                                    - 937,00 €                          

Funkčná klasifikácia: 01.6.0   

Ekonomická klasifikácia: 

A 610                                                                               + 194,00 € 

B 621                                                                                - 187,00 € 

B 623                                                                                  - 71,00 € 

B 625001                                                                             + 3,00 € 

B 625002                                                                            - 24,00 € 

B 625003                                                                              - 1,00 € 

B 625004                                                                              - 8,00 € 

B 625005                                                                             + 2,00 € 

B 625007                                                                              - 9,00 € 

C 631001                                                                            - 10,00 € 

D 632001                                                                           + 10,00 € 

E 632003                                                                            - 49,00 € 

F 632004                                                                            + 25,00 € 

G 633006                                                                         + 158,00 € 

H 633006                                                                           + 75,00 € 

I 633016                                                                             - 18,00 € 

J 634001                                                                            + 14,00 € 

N 637004                                                                         + 254,00 € 

O 637007                                                                              - 8,00 € 

R 637014                                                                            - 78,00 € 

S 637026                                                                           - 842,00 € 

V 637027                                                                          - 423,00 € 

U 637027                                                                           + 56,00 € 

    

  

Informácia o zdroji krytia: znížená dotácie zo ŠR 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:   
Z dôvodu skutočných nákladov na voľby do VUC 2017 konaných dňa 4. 11. 2017. 

 

Vypracoval:  Ing. Lenka Müllerová  

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

Dátum:  21. 11. 2017 



 

Schválil:  Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum:  21. 11. 2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 69/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.69/2017 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.69/2017 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 :   08/4/2                                                

Funkčná klasifikácia: 0950   

Ekonomická klasifikácia: 632001                                       - 500,-€ 

                                          632003                                  -  80,-€ 

                                          633011                                       - 100,-€    

                                         636001                                       - 750,-€ 

                                         637001                                             -100,-€ 

Spolu                                                                                      -1530,--€     

 

                                           

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/4 /2                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950   

Ekonomická klasifikácia: 632 005                            +    80,-€ 

                                          633 001                                    + 1125,-€ 

                                          633010                                      +   36,-€ 

                                          633013                                      +  112,-€ 

                                          635002                                .      +   24,-€ 

                                          637002                                       + 153,-€ 

Spolu                                                                                  + 1530,--€    
 

 

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 :   08/4/2                                                

Funkčná klasifikácia: 0950   

Ekonomická klasifikácia: 632001 energie                                                - 500,-€ 

                                          632003 poštové služby                                    -  80,-€ 

                                          633011 potraviny                                             - 100,-€    

                                          636001 prenájom priestorov                            - 750,-€ 

                                          637001 školenia kurzy, semináre                     -100,-€ 

 

                                           

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/4 /2                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950   

Ekonomická klasifikácia: 632 005 telekomunikačné služby                          +    80,-€ 

                                          633 001 interiérové vybavenie                              + 1125,-€ 

                                          633010 pracovné odevy                                        +   36,-€ 

                                          633013 softvér                                                      +  112,-€ 

                                          635002 rutinná a štandartná údržba výp.tech.      +   24,-€ 

                                          637002  konkurzy, súťaže                                     + 153,-€ 

    

 

Informácia o zdroji krytia: 41 z rozpočtu obce 

 

Vypracoval: Bc. Klára Benková    

 

Podpis:   

Dátum: 22.11.2017 

 

Schválil: Ing. Viera Hagarová 

Podpis:  

Dátum: 22.11.2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 70/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.70/2017 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.70/2017 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:  

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:   

292027   vratky zdrav.poistenia                                                  + 215,-- € 

Výdaj  

 Program /podprogram/ prvok  : 08/4/2 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              + 215,-- €                           

    

 

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. b) ,c) 

nasledovne: 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027                                                     + 214,51 € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/4/2 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              + 214,51 € 

                                            

Informácia o zdroji krytia: 41 

 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: Rozpočet bol upravený o zvýšený 

príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.  

 



Vypracoval: Bc.Klára Benková 

 

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

Dátum: 22.11.2017 

 

Schválil: Ing. Viera Hagarová 

 

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

Dátum: 22.11.2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 71/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.71/2017 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.71/2017 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:  

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( školné)                                     +910,-  € 

 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok  : 08/4/2 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  637002 konkurzy, súťaže                       +260,-  € 

                                           6333009 učebné pomôcky                     + 650,- € 

spolu                                                                                                 +910,--€ 

    

 

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. b) ,c) 

nasledovne: 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( školné)                                     +910,-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/4/2 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  637002 konkurzy, súťaže                       +260,-  € 

                                           6333009 učebné pomôcky                     + 650,- € 

                                            

Informácia o zdroji krytia: 72j 

 

 



Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: Rozpočet bol upravený o zvýšený 

príjem (školné). Úpravy  sú v položke 637002, 637009  nakoľko bolo zvýšené štartovné na 

súťaže  a učebné pomôcky na krúžkovú činnosť.  

 

 

Vypracoval: Bc.Klára Benková 

 

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

Dátum: 22.11.2017 

 

Schválil: Ing. Viera Hagarová 

 

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

Dátum: 22.11.2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 72/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.72/2017 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.72/2017 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:  

1.  

Program /podprogram/ prvok :   8/2/                                                

Funkčná klasifikácia:09121   

Ekonomická klasifikácia: 633006 -1000 € 

Ekonomická klasifikácia: 633009 -500€ 

Ekonomická klasifikácia: 635002 -680€ 

 

Ekonomická klasifikácia:637014 -140€ 

Spolu                                                                                   - 2 320,-€ 
  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09121   

Ekonomická klasifikácia: 631001            +250 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004 +550€ 

Ekonomická klasifikácia: 633010 +120€ 

Ekonomická klasifikácia: 635006 +1100€ 

Ekonomická klasifikácia: 637012 +300€ 

Spolu                                                                                    + 2320,-€ 

 

2.  

Program /podprogram/ prvok :   8/2/                                                

Funkčná klasifikácia:09211   

Ekonomická klasifikácia: 633002 -200 € 

Ekonomická klasifikácia: 633009 -900€ 

Ekonomická klasifikácia: 635002 -1000€ 

Ekonomická klasifikácia:637014 -450€ 

Spolu -2550,-€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09211  

Ekonomická klasifikácia: 631001            +250 € 

Ekonomická klasifikácia: 632005            +200 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004 +200€ 

Ekonomická klasifikácia: 633010 +200€ 

Ekonomická klasifikácia: 635006 +1300€ 

Ekonomická klasifikácia: 637012 +400€ 

Spolu +2550,-€ 



 

3. 

Program /podprogram/ prvok :   8/4/3                                                

Funkčná klasifikácia:0950  

Ekonomická klasifikácia: 633001                                 -1200 € 

Ekonomická klasifikácia: 642015                                  -150 € 

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   -300 € 

Ekonomická klasifikácia: 633016                                   -300€ 

Spolu -1950,-€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/4 /3                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950   

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   1000€ 

Ekonomická klasifikácia: 635006                                   800€ 

Ekonomická klasifikácia: 637014                                   150€ 

Spolu +1950,-€ 

 

 

4. 

Program /podprogram/ prvok :   8/3/                                                

Funkčná klasifikácia:09602   

Ekonomická klasifikácia: 635006                                 -1600 € 

 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/3 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09602   

Ekonomická klasifikácia: 635002                                   +100 € 

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   +500 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004                                   +600 € 

Ekonomická klasifikácia: 637014                                   +400 € 

Spolu                                                                                  +1600,--€ 

 

5. 

Program /podprogram/ prvok :   8/3/                                                

Funkčná klasifikácia:09603   

Ekonomická klasifikácia: 635006                                 -2400 € 

 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/3 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09603   

Ekonomická klasifikácia: 635002                                   +100 € 

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   +1100 € 

Ekonomická klasifikácia: 633002                                   +400 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004                                   +500 € 

Ekonomická klasifikácia: 637014                                   +300 € 

Spolu                                                                                   +2400 € 

 

 

 

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 :   8/2/                                                

Funkčná klasifikácia:09121   

Ekonomická klasifikácia: 633006 -1000 € 

Ekonomická klasifikácia: 633009 -500€ 

Ekonomická klasifikácia: 635002 -680€ 

Ekonomická klasifikácia:637014 -140€ 

 -2320,-€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09121   

Ekonomická klasifikácia: 631001            +250 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004 +550€ 

Ekonomická klasifikácia: 633010 +120€ 

Ekonomická klasifikácia: 635006 +1100€ 

Ekonomická klasifikácia: 637012 +300€ 

 +2320,-€ 

 

    

Informácia o zdroji krytia:  111 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných 

poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy  

 

Program /podprogram/ prvok :   8/2/                                                

Funkčná klasifikácia:09211   

Ekonomická klasifikácia: 633002 -200 € 

Ekonomická klasifikácia: 633009 -900€ 

Ekonomická klasifikácia: 635002 -1000€ 

Ekonomická klasifikácia:637014 -450€ 

 -2550,-€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09211  

Ekonomická klasifikácia: 631001            +250 € 

Ekonomická klasifikácia: 632005            +200 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004 +200€ 

Ekonomická klasifikácia: 633010 +200€ 

Ekonomická klasifikácia: 635006 +1300€ 



Ekonomická klasifikácia: 637012 +400€ 

 +2550,-€ 

 

Informácia o zdroji krytia:  111 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných 

poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy 

 

 

Program /podprogram/ prvok :   8/4/3                                                

Funkčná klasifikácia:0950  

Ekonomická klasifikácia: 633001                                 -1200 € 

Ekonomická klasifikácia: 642015                                  -150 € 

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   -300 € 

Ekonomická klasifikácia: 633016                                   -300€ 

 -1950,-€ 

 

 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/4 /3                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950   

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   1000€ 

Ekonomická klasifikácia: 635006                                   800€ 

Ekonomická klasifikácia: 637014                                   150€ 

 +1950,-€ 

 

Informácia o zdroji krytia: 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných 

poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy 

 

 

Program /podprogram/ prvok :   8/3/                                                

Funkčná klasifikácia:09602   

Ekonomická klasifikácia: 635006                                 -1600 € 

 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/3 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09602   

Ekonomická klasifikácia: 635002                                   +100 € 

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   +500 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004                                   +600 € 

Ekonomická klasifikácia: 637014                                   +400 € 

                                             +1600,-€ 

 

Informácia o zdroji krytia: 72f vlastné príjmy ŠJ-réžie 

 

Program /podprogram/ prvok :   8/3/                                                

Funkčná klasifikácia:09603   

Ekonomická klasifikácia: 635006                                 -2400 € 

 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/3 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09603   



Ekonomická klasifikácia: 635002                                   +100 € 

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   +1100 € 

Ekonomická klasifikácia: 633002                                   +400 € 

Ekonomická klasifikácia: 633004                                   +500 € 

Ekonomická klasifikácia: 637014                                   +300 € 

                                             +2400,-€ 

 

   

Informácia o zdroji krytia: 72f vlastné príjmy ŠJ-réžie 

 

Vypracoval:  Bc. Petra Mojžšová  

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

Dátum:  23. 11. 2017 

 

Schválil:  PaedDr.Anna Chlupíková 

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

Dátum:  23. 11. 2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 73/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.73/2017 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.73/2017 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:  

1. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  312012 ( EDUZBER)               +1270,-  € 

 

Výdaj 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09121               

Ekonomická klasifikácia:   632001 energie + 508,-€ 

 

Funkčná klasifikácia:   09211              

Ekonomická klasifikácia:    632001 energie +762,-€ 

spolu                                                                                   1270,--€   

 

2. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  312012 (EDUZBER mzdy + 6%)                  +14329,-  € 

 

Výdaj 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09121              

Ekonomická klasifikácia:  

611000 tarifa                     + 4247,-€ 

621001 ZP                         +425,-€ 

625001 SP          +595,-€ 

625002 NP            +59,-€ 

625004 IP         +128,-€ 

625005 PvN           +43,-€ 

625006 RF          +202,-€ 

625003 UP   +33,-€ 

 +5732,-€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211              

Ekonomická klasifikácia:  

611000 tarifa                     + 6371,-€ 

621001 ZP                         +637,-€ 

625001 SP          +891,-€ 



625002 NP            +89,-€ 

625004 IP         +191,-€ 

625005 PvN           +64,-€ 

625006 RF          +302,-€ 

625003 UP   +52,-€ 

                                            +8597,-€ 

__________________________________ 

Spolu                                     +14 329,--€ 

 

3. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( dar Hornonitrianske Bane)       +300-  € 

 

Výdaj 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               

Ekonomická klaifikácia:   633009 učebné pomôcky                     + 300,- € 

 

4. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( grant Trnavska univerzita)              +300-  € 

 

Výdaj 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               

Ekonomická klasifikácia:  633009 učebné pomôcky                     + 300,- € 

 

5. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( dar PONTIS)                     +2000-  € 

 

Výdaj 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               

Ekonomická klasifikácia:   633006  materiál                     + 2000,- € 

 

  

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. b) ,c) 

nasledovne: 

1. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( EDUZBER)                                     +1270-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09121               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           632001 energie 508,-€ 

 

Funkčná klasifikácia:   09211              

Ekonomická klasifikácia:  

                                           632001 energie 762,-€             

                                            

Informácia o zdroji krytia: 111 

 

2. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 EDUZBER mzdy + 6%)                                     +14329-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09121              

Ekonomická klasifikácia:  

611000 tarifa                     + 4247,-€ 

621001 ZP                         +425,-€ 

625001 SP          +595,-€ 

625002 NP            +59,-€ 

625004 IP         +128,-€ 

625005 PvN           +43,-€ 

625006 RF          +202,-€ 

625003 UP   +33,-€ 

 +5732,-€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211              

Ekonomická klasifikácia:  

611000 tarifa                     + 6371,-€ 

621001 ZP                         +637,-€ 

625001 SP          +891,-€ 

625002 NP            +89,-€ 

625004 IP         +191,-€ 

625005 PvN           +64,-€ 

625006 RF          +302,-€ 

625003 UP   +52,-€ 

 +8597,-€ 

____________________________________ 

Spolu                                     +14 329,--€ 

  

3.                                                     



Informácia o zdroji krytia: 111 

 

 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( dar Hornonitrianske Bane)                     +300-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633009 učebné pomôcky                     + 300,- € 

 

  Informácia o zdroji krytia: 72c 

 

4.                                                                                   

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( grant Trnavska univerzita)                     +300-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633009 učebné pomôcky                     + 300,- € 

 

 

  Informácia o zdroji krytia: 11H 

 

5. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( dar PONTIS)                     +2000-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633006  materiál                     + 2000,- € 

 

 

  Informácia o zdroji krytia: 72c 

 

 

Vypracoval:  Bc. Petra Mojžšová  

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

Dátum:  23. 11. 2017 

 

Schválil:  PaedDr.Anna Chlupíková 

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

Dátum:  23. 11. 2017 

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 74/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.74/2017 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.74/2017 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:  

1. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( školné)                                     +1200-  € 

 

Výdaj 

Program /podprogram/ prvok  : 08/4/3 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  633009 učebné pomôcky                     + 300,- € 

 633001 interierove vybavenie +900,-€ 

Spolu                                                                                                + 1200,--€ 

 

2. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( réžie)                        +2000,-  € 

 

Výdaj 

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09602               

Ekonomická klasifikácia:   632001 energie                     + 1000,- € 

 

Funkčná klasifikácia:   09603               

Ekonomická klasifikácia:   632001 energie                     + 1000,- € 

Spolu                                                                                + 2 000,--€                                      

 

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. b) ,c) 

nasledovne: 

1. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( školné)                                     +1200-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/4/3 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633009 učebné pomôcky                     + 300,- € 

 633001 interierove vybavenie +900,-€ 

             

                                            

Informácia o zdroji krytia: 72j 

 

2. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( réžie)                                     +2000-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09602               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           632001 energie                     + 1000,- € 

 

Funkčná klasifikácia:   09603               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           632001 energie                     + 1000,- € 

 

  

             

                                            

Informácia o zdroji krytia: 72f 

 

Vypracoval:  Bc. Petra Mojžšová  

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

Dátum:  23. 11. 2017 

 

Schválil:  PaedDr.Anna Chlupíková 

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

Dátum:  23. 11. 2017 

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 75/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.75/2017 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.75/2017 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:  

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292027  vratky zdr.poist.                            + 3360 € 

 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               

Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              + 2175,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/4/3 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              +   218,-- € 

 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09603              

Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              +   967,-- € 

Spolu                                                                                                    + 3360,-- €    

 

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. b) ,c) 

nasledovne: 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  292017                                                     + 3359,74 €  

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211               



Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              + 2175,29 € 

Program /podprogram/ prvok  : 08/4/3 

Funkčná klasifikácia:   0950               

Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              +   217,43 € 

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09603              

Ekonomická klasifikácia:  614 odmeny                                              +   967,02 € 

                                            

Informácia o zdroji krytia: 41,111 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: Rozpočet bol upravený o zvýšený 

príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.  

 

Vypracoval:  Bc. Petra Mojžšová  

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

Dátum:  23. 11. 2017 

 

Schválil:  PaedDr.Anna Chlupíková 

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

Dátum:  23. 11. 2017 

  



Rozpočtové opatrenie č. 77/2017 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.77/2017 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.77/2017 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:    3/7                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004    - 357,00 € 

Spolu                                                                               - 357,00 € 

 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/7                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  634 002  + 357,00 € 

Spolu                                                                              + 357,00 € 

 

 

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:    3/7                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004    - 357,00 € 

Spolu                                                                               - 357,00 € 

 

 

 

 



Program /podprogram/ prvok:    3/7                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  634 002  + 357,00 € 

Spolu                                                                              + 357,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Skutočných nákladov v roku. Presun finančných prostriedkov v programe Doprava MsU (3/7) 

z podpoložky prevádzkové stroje do podpoložky servis (je potrebné vymeniť peľový 

a palivový filter, olej, kotúče a platničky na Fabii combi, ktorá slúži hlavne na práce v meste). 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová    

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

Dátum: 21. 11. 2017 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 21. 11. 2017                                      

 


