
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia č. 18/2018 – č. 23/2018, č. 25/2018 –                

č. 30/2018 

 

Predkladá 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 

 Ing. Zuzana Hajsterová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

23. 04. 2018 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového 

hospodárenia mesta Nováky 

 

Rozpočtové opatrenie č. 18/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.18/2018 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.18/2018 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: 223003  +23 951,-- € 

                                          453                                     +  1 349,-- €     

___________________________________________________________  

Spolu                                                                            +25 300,--€ 



 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633011           +25 000,-- € 

    

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637012           +300,-- € 

____________________________________________________________ 

Spolu                                                                             + 25 300,--€ 

 

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: 223003  +23 951,-- € 

                                          453                                     +  1 349,-- €     

___________________________________________________________  

Spolu                                                                            +25 300,--€ 

 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  633011           +25 000,-- € 

    

Program /podprogram/ prvok  : 8/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.1.1.1   

Ekonomická klasifikácia:  637012           +300,-- € 

____________________________________________________________ 

Spolu                                                                             + 25 300,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 



Zapojenie stravy v ŠJ pri MŠ do rozpočtu mesta . 

453       - zostatok z roku 2017 

223003 – príjem za stravu od stravníkov ŠJ pri MŠ Nováky 

633011 – platby za potraviny 

637012 – vrátenie preplatkov  

 

Vypracoval: meno, priezvisko  

Alena Kocúrová 

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

Dátum: 15.2.2018 

 

 

Schválil: meno, priezvisko 

Bc. Ľudmila Hartmanová 

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

Dátum: 15.2.2018 

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 19/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.19/2018 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.19/2018 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 : 10/1 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0                          

Ekonomická klasifikácia: 635 004                                                           -500,--€ 

                                            
Program /podprogram/ prvok : 10/1 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 634 004                                                            +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 : 10/1 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0                          

Ekonomická klasifikácia: 635 004                                                           -500,--€ 

                                            
Program /podprogram/ prvok : 10/1 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 634 004                                                            +500,--€ 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

nadstavený rozpočet na prevádzku strojov, prístrojov , zariadení (revízia oponových ťahov , 

elektriny) nebude podľa predbežného prieskumu vyčerpaný , preto robíme presun do 

prepravného a prenájmu dopravných prostriedkov, ktoré neboli naplánované , nakoľko sme 



nepredpokladali, že bude uskutočnené výjazdové divadelné predstavenie. plánované výdavky 

na cestovné budú následne premietnuté do príjmovej časti rozpočtu, nakoľko tieto prostriedky 

budú plne uhradené , pretože sú premietnuté do ceny zájazdu. 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Gombarčíková  

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

Dátum:  19.2.2018 

 

 

Schválil: Mgr. Gabriela Mištinová 

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

Dátum: 19.2.2018 

  



Rozpočtové opatrenie č. 20/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.20/2018 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.20/2018 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 

Ekonomická klasifikácia:  292027                              +50 000,--  € 

 

Výdavok  
Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09602               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 19000,-- € 

 637012  preplatky                       + 1000,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09603               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 29000,- -€ 

 637012  preplatky                       + 1000,--€ 

_________________________________________________________________ 

spolu výdavok                                                                       +50 000,--€ 

 

2. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  453                                             +3770,--  € 

 

Výdavok  
Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09602               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 1408,-- € 

 637012  preplatky                       + 100,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09603               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 2162,-- € 

 637012  preplatky                       + 100,--€ 

_________________________________________________________________ 

spolu výdavok                                                                       +3 770,--€ 



 

 

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 

Ekonomická klasifikácia:  292027                              +50 000,-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09602               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 19000,- € 

 637012  preplatky                       + 1000-€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09603               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 29000,- € 

 637012  preplatky                       + 1000-€ 

 

 

Informácia o zdroji krytia: 72f 

Účel: Školská jedáleň- činnosť stravovanie. 

 

2. 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia:  453                                             +3770,-  € 

  

Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09602               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 1408,- € 

 637012  preplatky                       + 100-€ 

 



Program /podprogram/ prvok  : 08/3 

Funkčná klasifikácia:   09603               

Ekonomická klasifikácia:  

                                           633011  potraviny                      + 2162,- € 

 637012  preplatky                       + 100-€ 

 

 

Informácia o zdroji krytia: 72f 

Účel: Školská jedáleň- činnosť stravovanie zapojenie prostriedkov z minulého roku 2017 do 

rozpočtu. 

 

 

Vypracoval: Bc.Petra Mojžišová 

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

Dátum: 19.03.2018 

 

Schválil: PaedDr. Anna Chlupíková 

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

Dátum: 19.03.2018 

  



Rozpočtové opatrenie č. 21/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.21/2018 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.21/2018 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 :   8/2/                                                

Funkčná klasifikácia:09.2.1.1   

Ekonomická klasifikácia: 633001 interiérové vybavenie   -915,--€ 

 635006 údržba budovy           -5 000,--€ 

_________________________________________________________ 

spolu                                                                                 - 5 915,--€  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.2.1.1  

Ekonomická klasifikácia: 632001 tepelná energia +5915,-€ 

     

 

 

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 :   8/2/                                                

Funkčná klasifikácia:09211   

Ekonomická klasifikácia: 633001 interierové vybavenie -915,-€ 

 635006 údržba budovy -5000,-€ 

  

Program /podprogram/ prvok  : 8/2 /                                                 

Funkčná klasifikácia: 09211  



Ekonomická klasifikácia: 632001 tepelná energia +5915,-€ 

     

 

Informácia o zdroji krytia: 131H  

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

- Presun z dôvodu vyčerpania  položky do 31.03.2018 

 

 

Vypracovala:  Bc. Petra Mojžišová    

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

Dátum: 20.03.2018 

 

 

Schválila: PaedDr. Anna Chlupíková 

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

Dátum: 20.03.2018 

  



Rozpočtové opatrenia č. 22/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.22/2018 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.22/2018 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 – Iné nedaňové príjmy     + 1 000,-- € 

 

 

 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok  : 14/1 

Funkčná klasifikácia:   0111               

Ekonomická klasifikácia:  

637005 – Špeciálne služby  + 1 000,-- €  

 

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  

 

 

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 – Iné nedaňové príjmy     + 1 000 € 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok  : 14/1 



Funkčná klasifikácia:   0111               

Ekonomická klasifikácia:  

637005 – Špeciálne služby  + 1 000 €  

 

Informácia o zdroji krytia: 41 vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Iné nedaňové príjmy zriaďovateľa v rozpočte na r. 2018 budú navýšené z dôvodu zasielania 

trov exekúcie od exekútorov, ktorí vymáhajú nedoplatky pre Mesto Nováky, pre exekútora 

JUDr. René Matušku.  

Vo výdavkovej časti prijaté finančné prostriedky budú použité na trovy exekúcie pre exekútora 

JUDr. René Matušku za spísanie návrhov na vykonanie exekúcie. 

 

Vypracoval: Mariana Rusová 

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

Dátum: 26.03.2018 

 

Schválil: Ing. Zuzana Hajsterová 

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

Dátum: 26.03.2018 

  



Rozpočtové opatrenie č. 23/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.23/2018 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.23/2018 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: 711 001 – Výstavba ul. Suvorovovej (pokračovanie do novej IBV) 

                                                                                                                               -  9 957,-- € 

 

 

Program /podprogram/ prvok  : 1/4 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0     

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia 

                                                                                                                              +  9 000,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 1/4 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 637 005–špeciálne služby spojené s prípravou projektov (dopravné) 

                                                                                                                               +    957,- -€ 

___________________________________________________________________________

spolu                                                                                                                      + 9 957,--€ 

 

     

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) 

                                           -  9 957,- € 

 

P1 Plánovanie, manažment a kontrola / PP4 Managment investícií 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí     

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia 

                                          +  9 000,- € 

 

P1 Plánovanie, manažment a kontrola / PP4 Managment investícií 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0 Rozvoj obcí     

Ekonomická klasifikácia: 637 005–špeciálne služby spojené s prípravou projektov (dopravné) 

                                          +    957,- € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné zdroje 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

V dopravných projektoch sa plánuje PD na zjednosmernenie uličky od LIDLa ku hlavnej ceste 

MsÚ (CP 580,-Eur), PD na ul. Trenčiansku, pravdepodobne PD na ul. Lehotskú ..... . 

V podpoložke 637 005 je 500,- Eur, čo nestačí. 

V podpoložke 716 na PD je krytie 0,- Eur. Z dôvodu uvažovaných PD dlažba pred kostolom, 

odsúhlasenej v MsZ, PD kanalizačná prípojka v Horných Lelovciach na mestskom pozemku do 

splaškovej kanalizácie (žiadosť Ing. Baláková a spol.).. potrebné doplniť prostriedky na 

zabezpečenie prípravných prác k realizácii. 

 

Vypracoval: Ing. Vladimíra Trojanová  

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

Dátum: 26.3. 2018 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Oršula 

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

Dátum: 26.3.2018                                                    

  



Rozpočtové opatrenie č. 25/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.25/2018 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.25/2018 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: 633004                                                          -55,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 8/4/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.5.0     

Ekonomická klasifikácia: 633010                                                            +  55,-- € 

     

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  : 08/4 /1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950  

Ekonomická klasifikácia:    

633004 Prevádzkové stroje,prístroje  -    55€ 

 Spolu                                                                                     -    55€ 

 

      

Program /podprogram/ prvok  : 08/4 /1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0950  

Ekonomická klasifikácia: 

633010 Pracovné odevy,obuv...    55€  

 Spolu:        55€ 



 ROZDIEL:      0€ 

 

Informácia o zdroji krytia: 41 – od zriaďovateľa 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

 

Presun v rámci schváleného rozpočtu medzi položkami – OPP pre novú upratovačku. 

 

 

Vypracoval: Soňa Pometlová  

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

Dátum:  27.03.2018 

 

 

Schválil: Zdenka Duchoňová, DiS.art 

                       riaditeľka 

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

Dátum: 27.03.2018 

                                                    

 

  



Rozpočtové opatrenie č. 26/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.26/2018 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.26/2018 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:    11/1                                               

Funkčná klasifikácia:    06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004    - 1 800,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                               

Funkčná klasifikácia:    06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006    - 1 050,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                               

Funkčná klasifikácia:    06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  633 010    - 1 300,-- € 

Spolu                                                                              - 4 150,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                                

Funkčná klasifikácia:    06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  637 014  + 4 000,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                                

Funkčná klasifikácia:    06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  637 015  + 150,-- € 

Spolu                                                                            + 4 150,-- € 

 

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 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:    11/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004    - 1800,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006    - 1050,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  633 010    - 1300,00 € 

Spolu                                                                             - 4150,00 € 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  637 014  + 4000,00 € 

Program /podprogram/ prvok:    11/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  637 015  + 150,00 € 

Spolu                                                                            + 4150,00 € 

 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Skutočných nákladov v roku. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 sa nenaplánovali finančné 

prostriedky na stravné a poistenie VPP pracovníkov. 

 

Vypracoval: Michal Jakubis    

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

Dátum: 16. 02. 2018 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 16. 02. 2018                                      

  



Rozpočtové opatrenie č. 27/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.27/2018 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.27/2018 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 

Ekonomická klasifikácia:  292 017    + 18,-- € 

 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok:   3/7                                                

Funkčná klasifikácia:  01.1.1   

Ekonomická klasifikácia:   634 003  + 18,-- € 

 

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    + 18,00 € 

Spolu                                                                                 + 18,00 € 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/7                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003  + 18,00 € 



Spolu                                                                                 + 18,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Vrátenie poistenia vozíka 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 poistenie. 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová                                                

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

Dátum: 22. 03. 2018                                                                                                

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 22. 03. 2018 

  



Rozpočtové opatrenie č. 28/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.28/2018 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.28/2018 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 

Ekonomická klasifikácia:  292 006    + 80,-- € 

 

Výdavok: 

Program /podprogram/ prvok:  13/2                                                

Funkčná klasifikácia:  06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:   635 006  + 80,-- € 

 

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    + 80,00 € 

Spolu                                                                                 + 80,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    13/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006  + 80,00 € 

Spolu                                                                                 + 80,00 € 

 



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 FŠ Nováky. 

 

 

Vypracoval: Ing. Lenka Müllerová                                                 

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

Dátum: 22. 03. 2018                                                                                                

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 22. 03. 2018 

  



Rozpočtové opatrenie č. 29/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.29/2018 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.29/2018 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:    5/5                                               

Funkčná klasifikácia:    03.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006    - 164,-- € 

 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    03.2.0   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 164,-- € 

 

     

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:    5/5                                               

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006    - 164,00 € 

Spolu                                                                                - 164,00 € 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                



Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  + 164,00 € 

Spolu                                                                               + 164,00 € 

 

 

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: 22. 03. 2018 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 22. 03. 2018                                      

 

Dátum: 27.03.2018 

                                                    

  



Rozpočtové opatrenie č. 30/2018 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.30/2018 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.30/2018 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:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    01.1.1   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004    - 1 500,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    01.1.1   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005    - 1 000,-- € 

Spolu                                                                             - 2 500,-- € 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    01.1.1   

Ekonomická klasifikácia:                  635 009  + 2 500,-- € 

Spolu                                                                            + 2  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:    14/1                                               

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004    - 1500,00 € 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                               



Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005    - 1000,00 € 

Spolu                                                                             - 2500,00 € 

 

 

Program /podprogram/ prvok:    14/1                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 009  + 2500,00 € 

Spolu                                                                            + 2500,00 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:  

Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov: 

Skutočných nákladov na prepojenie správy registratúry a dennej pošty s eSchránkami na UPVS 

– certifikované riešenie v súlade s legislatívou SR – eGOV Connector Lite. Pri zostavovaní 

rozpočtu na rok 2018 sa naplánovali finančné prostriedky na viacero podpoložiek (635009, 

637004, 637005), pretože sa ešte nedalo určiť aké služby budú fakturované. Po konzultácii s 

firmou je potrebné presunúť FP z podpoložiek  637004 a 637005 na podpoložku 635009, 

nakoľko fakturácia bude na údržbu softvéru. 

 

Vypracoval: Miroslava Kováčová    

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

Dátum: 22. 03. 2018 

 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

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

Dátum: 22. 03. 2018                                      

 

 


