
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia na rok 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 

 

Rozpočtové opatrenie č.1/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.1/2018 na rok 2018 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

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

niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.1/2018 nasledovne: 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  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 

Navýšenie bežného transferu z mesta                                + 395,--€ 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok  : 8 /4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0     

Ekonomická klasifikácia: 633 004            + 395,--€ 



 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

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

 

nasledovne:  

Príjem 

Navýšenie bežného transferu z mesta                                + 395,--€ 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok  : 8 /4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0     

Ekonomická klasifikácia: 633 004            + 395,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: 41 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Bežný transfer od zriaďovateľa bude navýšený o sumu 395,--€. Bežný transfer od 

zriaďovateľa po RO bude vo výške 356 551,--€. 

Vo výdavkovej časti budú prijaté finančné prostriedky použité na nákup saxofónu. 

Vypracoval: Pometlová Soňa    

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

Dátum: 8.1.2018 

 

Schválil: Zdenka Duchoňová, DiS.art. 

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

Dátum: 8.1.2018.                                      

  



Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.2/2018 na rok 2018 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

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

niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.2/2018 nasledovne: 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  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 - preplatok elektrickej energie za rok 2017                + 137,--€ 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok  : 8 /4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0     

Ekonomická klasifikácia: 632 001-2 elektrická energia           + 137,--€ 

 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

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

 

nasledovne:  

Príjem 

Ekonomická klasifikácia: 

292027 - preplatok elektrickej energie za rok 2017                + 137,--€ 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok  : 8 /4/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0     

Ekonomická klasifikácia: 632 001-2 elektrická energia           + 137,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: 72g 



Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

príjmy z preplatku za rok 2017 navyšujeme o sumu 137 €.. 

Vo výdavkovej časti budú prijaté finančné prostriedky použité na úhradu elektrickej energie v 

roku 2018 . 

Vypracoval: Pometlová Soňa    

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

Dátum: 9.1.2018 

 

Schválil: Zdenka Duchoňová, DiS.art. 

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

Dátum: 9.1.2018.                                      

  



Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.3/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.3/2018 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 /3 

Funkčná klasifikácia: 05.1.0 

Ekonomická klasifikácia: 711 001 – nákup pozemkov poľné hnojisko                      -5 000,--€ 

                                            
Program /podprogram/ prvok : 1 /5 /1 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – špeciálne služby - energetický audit k CZT     +5 000,--€ 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

 

P3 Interné služby mesta / PP3 Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností 

Funkčná klasifikácia: 05.1.0 

Ekonomická klasifikácia: 711 001 – nákup pozemkov poľné hnojisko 

                                           -  5 000,- € 

 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP5 Strategické plánovanie a projekty 

Prvok č. 1 – Konzultačné a poradenské služby pri podávaní žiadostí o NFP 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – špeciálne služby - energetický audit k CZT 

                                          +  5 000,- € 

    

Informácia o zdroji krytia: Presun z kapitálových výdavkov, bude potrebné doplniť 

financovanie podpoložky po záverečnom účte za rok 2017. 



Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Pri plánovaní rozpočtu na rok 2018 nebolo predpokladané, že spracovanie a fakturácia 

energetického auditu k CZT nebude uskutočnená v roku 2017. Oficiálne bola v zmysle 

zverejnenej zmluvy zo dňa 20.10.2017 so spoločnosťou APERTIS doručená na mesto prvá 

časť dokladov začiatkom roka 2018. Je zrejmé, že financovanie zazmluvnených prác bude 

z rozpočtu z roku 2018. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 11.1. 2018 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 11.1.2018                                                    

  



Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 
Návrh na uznesenie 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.4/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.4/2018 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 : 1/5/1 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – Špeciálne služby TH                                        -2 000,--€ 

                                            
Program /podprogram/ prvok : 1/5/3 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia:637 005– Špeciálne služby- VO, ext. managment             -5 000,--€ 

Program /podprogram/ prvok : 1/4 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – Špeciálne služby spojené s prípr. proj.               - 500,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok: P3 / 3 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – Špeciálne služby – geodetické práce                -    500,- € 

___________________________________________________________________________ 

Spolu                                                                                                                           - 8 000,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok : 1 /5 /1 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – špeciálne služby                                                 +8 000,--€ 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP5 Strategické plánovanie a projekt 

Prvok č. 1 – Konzultačné a poradenské služby pri podávaní žiadostí o NFP 



Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – Špeciálne služby TH 

                                           -  2 000,- € 

 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP5 Strategické plánovanie a projekt 

Prvok č. 3 – Kofinancovanie úspešných projektov mestom 

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – Špeciálne služby – VO, ext. managment... 

                                           -  5 000,- € 

 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP4 Managment investícií 

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – Špeciálne služby spojené s prípr. proj. 

                                           -    500,- € 

 

P3 Interné služby mesta / PP3 Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – Špeciálne služby – geodetické práce 

                                           -    500,- € 

  

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP5 Strategické plánovanie a projekt 

Prvok č. 1 – Konzultačné a poradenské služby pri podávaní žiadostí o NFP 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 637 005 

 

                                          +  8 000,- € 

    

 

Informácia o zdroji krytia: Presun z bežných výdavkov zo špeciálnych služieb 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Pri plánovaní rozpočtu na rok 2018 nebola zahrnutá do podpoložky predpokladaná suma 

potrebná na zabezpečenie externého manažmentu k výzve na zberné dvory (výzva vyšla až na 

konci roka 2017) a nebol jednoznačne zrejmý vývoj prác súvisiacich s výzvou na CZT (t.j. 

rekonštrukcia rozvodov centrálny zdroj tepla). Pri predpokladanej sume na spracovanie 

žiadostí a verejných obstarávaní na zberný dvor vo výške 5400,- Eur; v hodnote 4800,- Eur 

zostávajú zazmluvnené práce k výzve ohľadne CZT (zmluva č. EXT 117/2017) a v hodnote 

1799,- Eur zostávajú zazmluvnené práce za ext. man. a VO k výzve na MŠ a MsÚ. Vo 

schválenom rozpočte na rok 2018 bolo schválených 4000,- Eur. 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 11.1. 2018 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 11.1.2018                                                    

  



Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.6/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.6/2018 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 : 3/3 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 011 – štúdie, expertízy, posudky                               -100,--€ 

                                            
Program /podprogram/ prvok : 1/4 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – prípravná a projektová dokumentácia                     +100,--€ 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

P3 Interné služby mesta / PP3 Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 011 – štúdie, expertízy, posudky 

                                           -    100,- € 

 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP4 Strategické plánovanie a projekty 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 716 – prípravná a projektová dokumentácia  

                                          +    100,- € 

    

Informácia o zdroji krytia: Presun z bežných výdavkov 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Spoločnosť KA STA group s.r.o. objednávkou č. 8/1700169 zo dňa 9.8.2017 zaviazaná 



k spracovaniu okrem projektovej dokumentácie na dostavbu telocvične aj k inžinieringu. Vo 

faktúre za inžiniering je vo výške 80,- Eur aj posledný doplatok za spracovanie projektovej 

dokumentácie. V podpoložke na projektové dokumentácie na rok 2018 nie sú viazané 

finančné prostriedky. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 22.1. 2018 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 22.1.2018                                                    

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.7/2018 na rok 2018 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

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

niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.7/2018 nasledovne: 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  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 

Bežné príjmy:   Vratky 

Ekonomická klasifikácia:                  292 017    + 208,-- € 

Spolu                                                                                + 208,-- € 

 

 

 

Výdavok 

Program /podprogram/ prvok:    3/7                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003  + 208,-- € 

Spolu                                                                               + 208,-- € 

 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

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

 

nasledovne:  

Bežné príjmy:   Vratky 

Ekonomická klasifikácia:                  292 017   + 208,00 € 

Spolu                                                                               + 208,00 € 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/7                                                



Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003  + 208,00 € 

Spolu                                                                               + 208,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Vrátenie poistenia PZP z dôvodu jeho zrušenia sa účtuje do bežných príjmov „vratky“, 

žiadame tieto vratky preúčtovať do bežných výdavkov do programu a podprogramu 3/7 0111 

„Doprava“, z ktorých sa hradí nové PZP a iné poistenia. 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová                                                 

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

Dátum: 22. 01. 2018                                                                                                

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 22. 01. 2018 

  



Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.8/2018 na rok 2018 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

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

niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.8/2018 nasledovne: 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  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 

Bežné príjmy:   Z náhrad poistného plnenia 

Ekonomická klasifikácia:                  292 006    + 296,-- € 

Spolu                                                                                + 296,-- € 

 

 

 

Výdavok 

Program /podprogram/ prvok:    13/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006  + 296,-- € 

Spolu                                                                                + 296,-- € 

 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

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

 

nasledovne:  

Bežné príjmy:   Vratky 

Ekonomická klasifikácia:                  292 006    + 296,00 € 

Spolu                                                                                +296,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    13/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   



Ekonomická klasifikácia:                  635 006  + 296,00 € 

Spolu                                                                               + 296,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Poistné plnenie z opráv bytov a nebytových priestorov sa účtuje do bežných príjmov „príjmy 

z náhrad poistného plnenia“, žiadame tieto príjmy preúčtovať do bežných výdavkov do 

programu a podprogramu 13/2 0620 „Údržba bytov a nebytových priestorov“, z ktorých sa 

hradili opravy havárií na bytoch a nebytových priestoroch. V tomto prípade ide o plnenie 

z poistnej udalosti na budove DK – strecha. 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová                                                 

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

Dátum: 22. 01. 2018                                                                                                

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 22. 01. 2018 

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 9/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.9/2018 na rok 2018 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

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

niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.9/2018 nasledovne: 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  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 

Bežné príjmy:   Vratky 

Ekonomická klasifikácia:                  292 017    + 12 466,-- € 

Spolu                                                                            + 12 466,-- € 

 

 

 

Výdavok 

Program /podprogram/ prvok:    6/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0520   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 98,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/3                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 51,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/7                                                

Funkčná klasifikácia:    0640   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 9 830,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    13/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 343,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    10/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0820   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 2 144,-- € 

Spolu                                                                          + 12 466,-- € 

 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

 



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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

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

 

nasledovne:  

Bežné príjmy:   Vratky 

Ekonomická klasifikácia:                  292 017    + 12466,00 € 

Spolu                                                                            + 12466,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    6/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0520   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 98,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/3                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 51,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/7                                                

Funkčná klasifikácia:    0640   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 9830,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    13/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 343,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    10/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0820   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 2144,00 € 

Spolu                                                                          + 12466,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Preplatky na spotrebe elektrickej energie v prečerpávacích staniciach odpadových vôd, v 

domoch smútku na novom a starom cintoríne, na verejnom osvetlení, v budove kina 

a v budove DK, ktoré sa účtujú do bežných príjmov „vratky“, žiadame presunúť do bežných 

výdavkoch do spomínaných  jednotlivých programov a podprogramov, pretože plánované 

výdavky na spotrebu elektrickej energie nie sú postačujúce z dôvodu zvýšenia ceny za 

elektrickú energiu. 

 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová                                                  

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



Dátum: 22. 01. 2018 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová        

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

Dátum: 22. 01. 2018                                                                                        

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.10/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.10/2018 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 : 8/4/1 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0                          

Ekonomická klasifikácia: 633 009  - učebné pomôcky                                               -500,--€ 

                                            
Program /podprogram/ prvok : 8/4/1 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0 

Ekonomická klasifikácia: 633001- interiérové vybavenie                                           +500,--€ 

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

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

dňa 27.6.2016 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok : 8/4/1 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0                          

Ekonomická klasifikácia: 633 009  - učebné pomôcky                                               -500,--€ 

                                            
Program /podprogram/ prvok : 8/4/1 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0 

Ekonomická klasifikácia: 633001- interiérové vybavenie                                           +500,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: 72g – zo školného 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

 

1. Presun v rámci schváleného rozpočtu medzi položkami – výmena interiérového 

vybavenia kuchynky. 



 

 

Vypracoval: Soňa Pometlová  

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

Dátum:  26.1.2018 

 

 

Schválil: Zdenka Duchoňová, DiS.art 

                       riaditeľka 

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

Dátum: 26.1.2018 

  



Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.11/2018 na rok 2018 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

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

niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.11/2018 nasledovne: 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  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 

Príjmové finančné operácie    

Ekonomická klasifikácia:    453         + 1 003-- € 

 

Výdavok 

Program /podprogram/ prvok:   8/2                                                

Funkčná klasifikácia:  09.2.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 642014 dopravné žiakom     + 1 003,-- € 

2.  

Príjem 

Príjmové finančné operácie    

Ekonomická klasifikácia:    453         + 5 915-- € 

 

Výdavok 

Program /podprogram/ prvok:   8/2                                                

Funkčná klasifikácia:  09.2.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 633001 interiérové vyb.      + 915,-- € 

                                          635006 údržba budov          + 5 000,--€ 

spolu                                                                              + 5 915,--€ 

 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

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



 

nasledovne:  

1.  

Príjem 

Príjmové finančné operácie    

Ekonomická klasifikácia:    453         + 1 003-- € 

 

Výdavok 

Program /podprogram/ prvok:   8/2                                                

Funkčná klasifikácia:  09.2.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 642014 dopravné žiakom     + 1 003,-- € 

2.  

Príjem 

Príjmové finančné operácie    

Ekonomická klasifikácia:    453         + 5 915-- € 

 

Výdavok 

Program /podprogram/ prvok:   8/2                                                

Funkčná klasifikácia:  09.2.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 633001 interiérové vyb.      + 915,-- € 

                                          635006 údržba budov          + 5 000,--€ 

spolu                                                                              + 5 915,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: nepoužité prostriedky zo ŠR -131H 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov zo ŠR určených na dopravu žiakov z roku 2017 do roku 2018 a 

presun finančný prostriedkov zo ŠR - dohadovacie konanie z roku 2017 do roku 2018 . Tieto 

nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2017 je možné použiť do 31.3.2018. 

 

Vypracoval: Bc. Petra Mojžišová                                                 

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

Dátum: 1.2. 2018                                                                                                

 

Schválil: PaedDr. Anna Chlupíková 

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

Dátum: 1.2. 2018 

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 12/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.12/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.12/2018 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: 7/2                                               

Funkčná klasifikácia:  04.5.1   

Ekonomická klasifikácia: 717 001  Výstavba ul.Suvorovovej   - 16 043,00 € 

                              

Program /podprogram/ prvok: 7/1                                                

Funkčná klasifikácia:  04.5.1   

Ekonomická klasifikácia: 632 002                  + 16 043,00 € 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok:    7/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0451   

Ekonomická klasifikácia:                  717 001    - 16043,00 € 

Spolu                                                                           - 16043,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    7/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0451   

Ekonomická klasifikácia:                  632 002  + 16043,00 € 

Spolu                                                                           + 16043,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 



Zmluva č. 317033244 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - spoplatnenie vôd 

z povrchového odtoku, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou z verejných priestranstiev, včítane 

ulíc a miestnych komunikácií. 

StVPS a.s. oznámila mestám a obciam, že bude spoplatnená aj zrážková voda, ktorá sa 

dostáva do kanalizácie z verejných priestranstiev, včítane ulíc a miestnych komunikácií. 

V priebehu roka 2017 boli zisťovania, z ktorých miestnych komunikácií a ulíc ústi zrážková 

voda do kanalizácie. 15. 12. 2017 Mesto Nováky obdržalo Zmluvu č. 317033244 o odvádzaní 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou – súčet redukovaných plôch 17466 m2. Následne 

Mesto Nováky dňa 31. 01. 2018 obdržalo prílohu k uvedenej zmluve, kde bol stanovený 

ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu pre rok 2018, ktorý je 0,6590m/rok. Plocha, za 

ktorú je potrebné zaplatiť je 11510 m3, cena stočného je 1,1615 €/m3. Celková cena na rok 

2018 je 13368,98 € bez DPH, čo je 16042,76 € s DPH. 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová    

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

Dátum: 07. 02. 2018 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 07. 02. 2018                                  

  



Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.13/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.13/2018 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: 7/2                                               

Funkčná klasifikácia:  04.5.1   

Ekonomická klasifikácia: 717 001  Výstavba ul.Suvorovovej                    - 27 000,-- € 

                              

Program /podprogram/ prvok: 9/2                                                

Funkčná klasifikácia:  08.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 718 004 Rekonštrukcia vým. stanice FŠ            + 27 000,-- € 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok:    7/2                                               

Funkčná klasifikácia:    0451   

Ekonomická klasifikácia:                  717 001    - 27000,00 € 

Spolu                                                                           - 27000,00 € 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    9/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0810   

Ekonomická klasifikácia:                  718 004  + 27000,00 € 

Spolu                                                                           + 27000,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 



 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Rekonštrukcia VS na FŠ - na základe výstupu z ekonomickej komisie, konanej dňa 29.1.2018. 

 

 

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová    

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

Dátum: 08. 02. 2018 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 08. 02. 2018                                      

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 14/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.14/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.14/2018 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: 7/2                                               

Funkčná klasifikácia:  04.5.1   

Ekonomická klasifikácia: 717 001  Výstavba ul.Suvorovovej                    - 10 000,-- € 

                              

Program /podprogram/ prvok: 1/4                                                

Funkčná klasifikácia:  06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 716 prípravná a projektová dokumentácia          + 10 000,-- € 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

P7 Komunikácie / PP2 Výstavba miestnych komunikácii 

Funkčná klasifikácia: 04.5.1 

Ekonomická klasifikácia: 711 001 – Výstavba ul. Suvorovovej (pokračovanie do novej IBV) 

                                           -  10 000,- € 

 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP4 Managment investícií 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 716 – prípravná a projektová dokumentácia 

                                          +  10 000,- € 

 

    

Informácia o zdroji krytia: vlastné zdroje 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 



Prostriedky potrebné na finančné krytie spracovania projektovej dokumentácie na podanie 

žiadosti na vybudovanie zberného dvora (plánovaný areál – objekt bývalého drevoskladu 

v Novákoch) v zmysle záverov ekonomickej komisie dňa 29.1.2018 a MsR dňa 30.1.2018. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

 

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

Dátum: 8.2. 2018 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

 

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

Dátum: 8.2.2018                                                    

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 15/2018 
Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.15/2018 na rok 2018 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 a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.15/2018 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: 7/2                                               

Funkčná klasifikácia:  04.5.1   

Ekonomická klasifikácia: 717 001  Výstavba ul.Suvorovovej                    - 60 000,-- € 

                              

Program /podprogram/ prvok: 1/4                                                

Funkčná klasifikácia:  06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 716 prípravná a projektová dokumentácia          + 60 000,-- € 

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 a na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

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

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

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

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

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

 

nasledovne:  

P7 Komunikácie / PP2 Výstavba miestnych komunikácii 

Funkčná klasifikácia: 04.5.1 

Ekonomická klasifikácia: 711 001 – Výstavba ul. Suvorovovej (pokračovanie do novej IBV) 

                                           -  60 000,- € 

 

P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP4 Managment investícií 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí    

Ekonomická klasifikácia: 716 – prípravná a projektová dokumentácia 

                                          +  60 000,- € 

 

    

Informácia o zdroji krytia: vlastné zdroje 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 



Prostriedky potrebné na finančné krytie spracovania projektovej dokumentácie na podanie 

žiadosti na rekonštrukciu tepelných rozvodov v meste (CZT) v zmysle záverov ekonomickej 

komisie dňa 29.1.2018 a MsR dňa 30.1.2018. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

 

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

Dátum: 8.2. 2018 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

 

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

Dátum: 8.2.2018                                                    

 

 


