
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva  Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Informácia o schválených rozpočtových opatreniach 

primátorom mesta v roku 2017, v roku 2018 

 

Predkladá 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 

 Ing. Zuzana Hajsterová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

19.2.2018 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového 

hospodárenia mesta Nováky 

 

Informácia o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta v 

roku 2017 
Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Informáciu o schválených  rozpočtových opatreniach primátorom mesta od 13.12.2017 do 

31.12.2017. Zostatok limitu pre RO primátora v zmysle bodu 4.5.9 Pravidlá rozpočtového 

hospodárenia je 0,-- €. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Dôvodová správa 

 

Informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta predkladáme v zmysle 

bodu 4.5.13 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené 

uznesením MsZ č.321/2016 dňa 27.6.2016. V období od 13.12.2017 do 31.12.2017 boli 

schválené primátorom mesta v zmysle bodu 4.5.9 a 4.5.10 Pravidlá rozpočtového hospodárenia 

rozpočtové opatrenia č.79-88/2017 nasledovne: 



 

                             Príloha č.3-vzor 1                                                      
 

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 79/2017 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

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

 

 

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok  : 4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.3.3    

Ekonomická klasifikácia: 631001               - 33,--€  

                                           637001                                     -  4,--€ 

__________________________________________________ 

Spolu                                                                                 - 37,--€ 

 

 

Program /podprogram/ prvok :   4/1                                               

Funkčná klasifikácia: 01.3.3     

Ekonomická klasifikácia: 633006                                   + 37,--€      

    

_____________________________________________________________ 

Spolu                                                                                +37,--€  

  

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

 

 

V Novákoch  dňa 13.12.2017 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta                               
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 80/2017 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b),c) nasledovne:  

 

1. 

Príjem:                                                 

Ekonomická klasifikácia: 312012                +135,--€  

                                           BT asistent učiteľa 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 

Funkčná klasifikácia:   09121  

Ekonomická klasifikácia: 611                                            +135,--€                                            

 

2. 

Príjem:                                                 

Ekonomická klasifikácia: 312012                +173,--€  

                                           dotácia na soc.znevýh.žiakov 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 

Funkčná klasifikácia:   09211  

Ekonomická klasifikácia: 633006                                       +173,--€ 

 

3. 

Príjem:                                                 

Ekonomická klasifikácia: 312012                +768,--€  

                                           dotácia na vzdelávacie poukazy 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 

Funkčná klasifikácia:   09121  

Ekonomická klasifikácia: 614                                          +308,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 

Funkčná klasifikácia:   09211  



Ekonomická klasifikácia: 614                                           +460,--€                                       

spolu                                                                                  + 768,--€ 

 

 

 

V Novákoch  dňa 19.12.2017 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta 
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 81/2017 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b),c) nasledovne:  

 

 

 

Príjem:                                                 

Ekonomická klasifikácia: 292027                +200,--€  

                                           dar-PONTIS 

 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 

Funkčná klasifikácia:   09211  

Ekonomická klasifikácia: 633006                                      +200,--€                                            

 

 

 

 

V Novákoch  dňa 19.12.2017 

 

         

 

 

 

                                                                                        ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                       primátor mesta 
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 82/2017 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b),c) nasledovne:  

Príjem:                                                 

Ekonomická klasifikácia: 312012                +23 000,--€  

                                           dohadovacie konanie 

__________________________________________________ 

Spolu                                                                                 +23 000,--€ 

 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09121  

Ekonomická klasifikácia:  

                                           632001                                       +2 400,- € 

                                           632002                                       +1 000,-€ 

                                           633001                                        +3 500,-€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/2 

Funkčná klasifikácia:   09211  

Ekonomická klasifikácia:  

                                           632001                                       +3 600,- € 

                                           632002                                       +1 500,-€ 

                                           633001                                       +6 000,-€ 

                                           635006                                       +5 000,-€ 

_____________________________________________________________ 

Spolu                                                                                  +23 000,--€  

  

V Novákoch  dňa 19.12.2017 

 

                                                                                               ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                     RNDr. Daniel Daniš 

                                                                                                         primátor mesta                             
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 83/2017 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b),c) nasledovne:  

 

Príjem:                                                 

Ekonomická klasifikácia: 292027                +1 200,--€  

Darovacie prostriedky prijaté pri príležitosti 60. výročia založenia hudobného školstva v 

Novákoch                                               

 

_________________________________________________________ 

Spolu                                                                                 +1 200,--€ 

 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 8/4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950   

Ekonomická klasifikácia:  

633 016     Reprezentačné výdavky                              +  200,--€  

633 004-1  Hudobné nástroje                                         + 1 000,--€ 

_____________________________________________________________ 

Spolu                                                                              + 1 200,--€  

  

 

V Novákoch  dňa 19.12.2017 

 

        

 

                                                                                         ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta                                       
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 84/2017 

 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

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

 

 

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0840    

Ekonomická klasifikácia: 635006               - 200,--€  

 

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                               

Funkčná klasifikácia: 0840    

Ekonomická klasifikácia: 637004                                    + 200,--€      

    

 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

 

 

V Novákoch  dňa 20.12.2017 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta                                       
  



Príloha č.3-vzor 1                                                      
 

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 85/2017 

 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

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

 

 

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok  : 12/4                                                 

Funkčná klasifikácia: 10.2.0    

Ekonomická klasifikácia: 633010               - 148,--€  

 

 

Program /podprogram/ prvok :   12/4                                               

Funkčná klasifikácia: 10.2.0    

Ekonomická klasifikácia: 631001                                    + 148,--€      

    

 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

 

 

V Novákoch  dňa 28.12.2017 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta                            
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 86/2017 

 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

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

 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok:    3/4                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 004    - 25,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/7                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  634 001    - 53,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    6/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0510   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004    - 167,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/7/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0640   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006    - 56,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  631 002    - 315,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111 

Ekonomická klasifikácia:                  632 003    - 154,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006    - 93,00 € 

Spolu                                                                               - 863,00 € 



Program /podprogram/ prvok:    3/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 005  + 25,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/7                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  634 002  + 53,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    6/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0510   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  + 167,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/7/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0640   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  + 56,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  631 001  + 315,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 005  + 154,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 009  + 93,00 € 

Spolu                                                                              + 863,00 € 

 

 

    

 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

 

 

V Novákoch  dňa 29.12.2017 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta                                  
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 87/2017 

 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

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

 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok: 1/1/2                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 

621                                                                                      104 € 

Program /podprogram/ prvok: 1/1/2                                                

Funkčná klasifikácia: 01.1.1  

Ekonomická klasifikácia: 

623                                                                                    -104 € 

 

Program /podprogram/ prvok: 5/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 

614                                                                                      572 € 

Program /podprogram/ prvok: 5/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 

612001                                                                               -572 € 

 

Program /podprogram/ prvok: 8/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 

623                                                                                        317 € 

Program /podprogram/ prvok: 8/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 

621                                                                                       -317 € 

  

 



Program /podprogram/ prvok: 14/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 

623                                                                                        227 € 

Program /podprogram/ prvok: 14/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 01.1.1  

Ekonomická klasifikácia: 

621                                                                                       -227 € 

    

 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

 

 

V Novákoch  dňa 29.12.2017 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta                            
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Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky  

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 88/2017 

 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

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

 

nasledovne:  

Príjem: 

1. 

Ekonomická klasifikácia:  292027 ( EDUZBER)               -1270,--  € 

 

Ekonomická klasifikácia:  312012                                     +1 270,--€ 

 

2. 

Ekonomická klasifikácia:  292027 (EDUZBER mzdy + 6%)                  -14 329,--  € 

 

Ekonomická klasifikácia:  312012                                                           +14 329,--€ 

 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

 

 

V Novákoch  dňa 29.12.2017 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta               

                                                                         
  



Informácia o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta v 

roku 2018 
Návrh na uznesenie:  

Berie na vedomie :  

Informáciu o schválených  rozpočtových opatreniach primátorom mesta od 1.1.2018 do 

31.1.2018. Zostatok limitu pre RO primátora v zmysle bodu 4.5.9 Pravidlá rozpočtového 

hospodárenia je 12 000,-- €. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Dôvodová správa 

 

Informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta predkladáme v zmysle 

bodu 4.5.13 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené 

uznesením MsZ č.321/2016 dňa 27.6.2016. V období od 1.1.2018 do 31.1.2018 boli schválené 

primátorom mesta v zmysle bodu 4.5.9  Pravidlá rozpočtového hospodárenia rozpočtové 

opatrenie č.5/2018 nasledovne: 
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Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 

 

 

 
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.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

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

 

 

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok :P3 Interné služby mesta / PP3 Majetkovo-právne vyrovnanie 

nehnuteľností 

Funkčná klasifikácia: 05.1.0 

Ekonomická klasifikácia: 711 001 – nákup pozemkov poľné hnojisko             -  3 000,- € 

 



Program /podprogram/ prvok :P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP5 Strategické 

plánovanie a projekty 

Prvok č. 4 – Aktualizácia PHSR 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – špeciálne služby                                          +  3 000,- € 

    

 

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

 

 

V Novákoch  dňa 23.1.2018 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                      RNDr. Daniel Daniš  

                                                                                                         primátor mesta                                       
 


